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तिथित्विवेचनम् । २६५ 

रथ नानातिधिक्लध्यत्रतविवेचनम् । 

श्रथ नानातिथिसाध्यव्रतेषु तन्निरयः क्रियते। तषु च ये 
सोपपदाः सावित्री्निरात्रगोत्धिरात्रधिव्वभधरिरात्रदुषमससमादवः 

शब्दास्त पव  तत्तहवतादिसम्वन्धस्य तत्तका सानस्यन्धस्य उ 

माशान्तरेणावगतत्वेन भरवृत्तिसद्धावन्नामयेदःनि। ये तु 

निरुपपदाल्िरात्रं पञ्चरात्रं नवरात्रनित्यःदयः अष्ट्रा उत्पति 

विधिष्वन्यत्र वा श्रतास्तेषामः्वन्तसंयागवाचिदिदीयःन्तनि 

समासान्तदशंनादावश्यकसमाहारसमासत्वानां निरूढप्रायाणां 

श्रुत्या गुखविधित्वमेव न तु लक्षणया कर्मनामत्वम् । अयादश्यादि- 
वाक्यानि चाधिमाशि प्राकषे चरिरात्रादिसामन्वे विरेषविधयः। 

"तद्वशादेव च त्रिराजादिशब्द्ान्तगेतस्य रात्रिशष्दस्य तिथिपरत्टम् । 

पवं नानातिथिसराध्यत्वेनावगतेषु वरतेषु विधाद्वयम् । भ्रायस्तावद्धदे 

प्रमाणाभावादेकमप्युपवासपूजाद्याव्मकं प्रधानम् । श्रन्यथाऽसंभव- 
व्समु्चयकालवशादाश्नेयवन्नानातिथिष्ावत्तते। तेन तावत्तिथीनां 
प्रधानकालत्वमेष । फेषुचिदन्तिमतिथिृत्वमेव श्रथानम्। पूवं 

तिथिङ्कत्यं त्वद्धुम् । साद्भपरधानप्रयोगस्य ताघत्कालव्यपित्वाश्च तेषु 
त्रिरात्रादिव्यवहारः । “टू रिशंदहयो बा एष यदुद्रादशाह” इतिवत् । 

एकादशीव्रताद्ावेवंरपेऽपि न तथा व्यवहारः । श्रनादेस्तस्यापरयंनु- 

योज्यत्वात्। तत्र ॒पूवंचिधाक्रान्तप्वपि येष्पन्तिमतिथेनिणयो- 
पजीव्यत्वरूपप्राधान्यद्योतकं कििदस्ति । यथा बरसावित्रीव्रता दिषु 

वटपूरिमावटपेतृकीत्यादिसमास्याः। 

“न्रशक्ता च त्रयोदश्यां नक्तं कुर्या्ितेद्दिया । 

अयाचितं चदुदंश्यां पौरंमास्यामुपोषणम् ” ॥ इति 

त्रयोदशीचतुदश्युपवासयोरयुकट्पविधानं विशेषतः 

पौणमास्यां “लानं सपरपशूजले' रित्याधुक्तिरिवयेषजातीयकम् । 
२३७ 



०६६ कालतैस्व विवंचनं 

तत्र स्वातच्येण कलिव्या्या दिनाम्तिमति्थि निरशौेकदेशवसिनी- 

नामपि तदग्यवहितपूवं तिथीनामेव याषदपेक्षं प्रहरणं न तु तासा 

स्वालन्ध्ये निशंयः कत्त्यः। यथा पूर्वयरन्वश्काश्राद्धयोः सत्यप्य- 

मीश्राद्तुल्यकक्षस्वे पूषेदुरपरदुःशब्दयोश्च सपतमीनवमीीपरत्वेन 

ध्याख्यानात्सत्यपि तिथिप्रयुक्तक्वे तयोस्तिथ्योः पूवदयुरपरेचः- 

शष्दाभ्यामष्टम्युपजीवनेनोक्तिवशाद् । श्रन्यथा तथोक्तंनिरभिप्रायत्वा- 
पत्तः । कालव्यापिप्रयुक्तं श्वातन्त्येण निणंयमनादर्येकदेशवत्तिन्यो- 
रण्यष्टमीं स्वातन्भ्येण निर्णीय तदव्यवहितयोरेव सप्तमीनवम्योः 

पूेद्यरन्वषटषययोग्रहणं था । 
यत्र तुन ताद्रशं किञ्चिदस्ति | तत्र स्वातन्त्येणोव तत्त्वम 

योष्यतावत्तिथिनिशंयः कचचभ्यः। तस्मिश्च क्रियमाणे तिथिद्य- 
भयुक्तस्य क्म॑णस्तन्त्रादिनानुष्ठानादाकृतत्या वाजुष्ठानान्न्युनसावनविनि-“ 
व्यापिताऽधिकसावनदिनव्यापिता वा सकलव्रतथयोगस्य भषतु न 

कापि क्षतिः| श्रत एवोक्तं भविष्योत्तरे- 

“व्रती प्रपूजयेशवीं सक्तम्यादिदिनन्रये। 

द्वाभ्यां चतुरहोभिवां हासवृद्धिवशात्तिथेः, ॥ इति ॥ 

एवं सति यत्कषांचिदीदरशेऽपि विषये यथानियमेन सावन- 

दिनत्रयादिव्यापिता भवति । तथोपवासादेरनुष्ठानं तत्पूवंत्रत- 
तुस्यत्वभ्रान्त्या । श्न्यथा नवरात्रादिवतेष्वपि तथानुष्ठानापत्तः। 

न हि तत्रोपवासादिकर्मंगता धित्वादिसंख्या। येन यथेकदिने 
क्रियमाणेषु षोडशप्रेतध्राद्धषु ब्राह्मणभोजनपिरुडद्रानरूपाणां प्रधाना- 
नामप्येकदेशकालकठृंकत्वादङ्वत््रसक्तं तन्वेणानुष्ठानं बाधित्वा 

संख्याबुद्धिसिद्धथथं मेदेनाचुष्ठानं भवति तथेहापि निशंयप्राप्रतिथि- 

वाधनोदयास्तमयसचप्रयुक्तसाकल्याङ्गीकारेण प्रधानसंल्यावुद्धि- 
खिद्धयथंम्। मुखुयतिथ्यन्तराये त॒ तिथिशेषोऽपि गृहयातामितिवश्नि. 
णेयाप्रातततिथ्येकदेरोऽप्ययुष्ठप्नं स्यात्) 



सिथितत्वषिवेखनम् । २६७ 

ग्रथ दुरगापूजाख्यतव्रतविवेचनम् | 
पथं नानातिथिसाध्यत्रतानां दविभ्ये स्थिते पतदनुसारेशेषा- 

रिवमशुक्कप्रतिपदमारभ्य तदगतनवमीपर्यन्तं प्रायः सव॑देशषुः 

क्रियमाणं यदुर्गापूजनातमकसुत्तरविधाकान्तवतं तत्र प्रतिपदा. 

दिनिणेयः त्रियते तत्र व्रतस्वरूपं तावद्धविष्योत्तरे- 

“एवं च विन्ध्यवासिन्यां नवरान्रोपवासतः । 

एकभक्तेन नक्तेन स्वशक्त्या ऽयाचितेन वा ॥ 
पूजनीया जनेदेवी स्थाने स्थाने पुरे परे । 

गृहे गृहे भक्तिपरेग्रामि ग्रामे वने धने ॥ 
न ९. लने; प्रमुदितैष्ाह्मरोः कषत्रियेनृ पैः । 

वैश्यः श॒ दरेभ॑क्ियुकतैम्लेच्तरैर्यैश्च मानदः ॥ 

्रीभिश्च करख्णाद् ल तद्विधानमिदं शर्णु” शति । 

विन्ध्यवासिन्यामधिष्ठाने देवी पूजनीयेति संमवाभिप्रायैण । 

न तु नियतम् । स्थाने स्थाने पुरे पुरे गृहे गृहे तदसंभवात् । 

केवीपुराणेऽपि- 

“कन्यासंस्थं रवो शुङ्कामाश्िने धराप्य नन्दिकाम् । 

श्रयाची ह्यथवेकाशी नक्ताशी वाथ वाय्वद्ः ॥ 

भूमो शयीत चामन्ड्य कुमारीभोजयेन्मुद्ा । 

वस्नालंकारदानेश्च संतोष्याः प्रतिवासरम् ॥ 

अलि च प्रत्यहं दयादोदभं भांसमाषवत्। 

त्रिकालं पूजयदेवीं जपरस्वोत्रपराग्ररः” ॥ इति ¶ 

“कन्यासंस्थे रवा^चिति प्रायिकाभिप्रायम् । एवं कत्पाल्तरप्रनति-- 

वाद्कदेषीपुराणवाक्येऽपि-- । 



२९८ कालतत्वविवेशने 

“इषे मास्यसिने पक्षे कन्याराशिगते रषौ । 

नवम्यां बोधयेद् वीं क्रोडाकौतुकमङ्लेः ॥ 

सयेष्ठनिक्षत्रयुक्तायां षष्ठयां विस्वाभिमन्त्रणम् । 

सप्तम्यां मूलयुकतायां पत्रिकायाः प्रवेशनम् ॥ 

पर्वापाढायुताष्म्यां पूजादोमाघयुपोषणम् । 

उन्तरेस नवम्यां तु बलिभिः पूजयेच्छिषाम् ॥ 

ध्रवरोन दशम्यां तु प्रतिपत्य विसजजयेत्" इति। 

शष शति पौरंमास्यन्तमासाभिध्रायेण । शत्र चोपवासादिवेवी- 

पूजाकुमारिकापूञादिवडकमभिधनेऽपि प्रधानं देषीपूजनमेव । 

भविष्योररे युधिष्ठिसएष्णग्रक्षःत्तररूपेतिहासा्थंवादे पूजाया एव 
प्रशंसकतात् । तत्र नत्र पएृजाया एवं फलसम्बन्धशरुतेश्च । 

तथा च कालिकापुराणे - 

^छन्वैवं परमामापुनि्ंति भिदिवौकसः । 
एवमन्वेरपि सदा परैव्याः कायं प्रपूजनम् ॥ 

विभूतिमहुलां लब्धरु खतुषंगंध्रदायकम्" 
इति ॥ 

पूजयदित्यधिषव्य भविष्योत्तरेऽपि- 

मवानीतुष्ये पाथ सम्वस्सरसुखाय च । 

भूतपरत्तपिशाद्यानां साशाथं चोतसवाय च ! इति । 

श्मन्यत्रापि- 

1 पूजयित्वाशिविमे भासि विशोको जायते भरः इति । 

“वषं वपं विधातय्यं र्थायनं अ विसजंनम्” इति देषोपुराणे धौप्सा- 
श्रवणात् । 



तिथितशबिबेचनम् ! २६६ 

भ्यो मोहादथवालस्याई कीं दुगा' महोत्सवे ‡ 
न पूजयति दुष्टात्मा देवाद्वाप्यथ भैरव ॥ 
क्द्धा वती तस्व कामानिष्टाञ्िदन्ति वा । 

इतिकालिकापुराणेऽकरणे भत्यवायध्रवशाश्चः पूजाया शव 
नित्यत्वावगमाच्च। “शरत्काले महापूजा क्रियते था च वार्षिकी"दति- 
मार्करुडेयपुरारेऽपि पूजया एवं नित्यत्वमवगम्यते । श्रतिवषकत्तंग्य- 

स्वार्थमेव हि वषं वषं भवा वार्षिकीति व्युत्पत्या वार्षिकीपदम् । 

शरन्यथा त्ब्थंमेव स्याष् । देवीपुरारे चोपसंहारोक्तदेवीपूजनेनेवा- 

याख्यादिपदानामन्वयेनायाचितादीनां कतृ विशेषणानां क्रलुयुख- 

पुरुषसंस्कारद्वाराङ्स्वावगमात् । 

श्रत एव निरंयामृते ““पूजयेष्प्रयतों, देवीं नरो नियममास्थितः" 

इति मविष्योत्तरसुपन्यस्य नियमाश्च देवीपुराण पवोक्ता इत्युक्त्वा 

"कन्यासंस्थे" दत्यादिदेवीपुराणमुपन्यस्तम् । 

भागवतेऽप्यचंनस्येव॒व्रतत्धसुक्तम्-“चेरूहंविष्यं भुञ्वानाः, 
कात्यायन्य च॑नव्तम्,, इतिः। देवीपुराणेऽपि शारदीपूलामुपक्रम्य 

तस्या एष ब्रतत्वमुक्तम् । 

महाव्रतं महापुण्यं शङ्राद्चेरनुष्ठितम् । 
कत्तव्यं सुरराजेन्द्र देवीभक्तिसमन्वितेः” ॥ इतिः॥ 

तस्या पव च तत्रेवान्यद्वारापि. शर्तव्यत्वाभिधानेनावश्यकता 

प्रतीयते--“स्वयं वाण्यन्यतो आपि धूजयेत्पूजयेत वा” इति । पूजाया, 
एव च त्रिविधन्वमुक्तं स्कन्दभविष्यपुराणम्रोः-- 

(शारदी अरिडकापूजा श्रिकिधा परिगीयते । 

सात्विकी अपयक्ा्येनेवेधे्च निरामिषैः । 
माहास्म्यं मगषत्याश्च वुराणादिषु कीत्तितम्। 

पाटस्तस्य जयः प्रोतः प्ठेदेवीमनौस्वथा ॥ 
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राजतौ बलिदानेन नैवेचेः सामिषेस्तथा । 
सुरामांलाधुपहारजंषयङञेविना तु या ॥ 
विना मन्भ्ेस्तामसखी स्याक्किरातानां त संमता"! 
ब्राह्मे; कषत्रियैतेयैः श देरल्यैश्च मानवैः ॥ 
एवं नाना म्लेच्छगयैः पूज्यते सवंदस्युभिः” इति । 

क्षत पव होमादेरपि पूञात्वमेवोक्तं लिङ्पुराणे- 

“शारदी या महापूजा चतुःकमंमयी .शुमा । 
तां .तिथित्रयपासादय-कु्याद्क्त्या विधानतः" ॥.इति ॥. 

ल्लपनपूजनवलिदानहोमरूपाणि चत्वारि कर्माणि । तिथिश्रयं 

सप्तम्यादि । अनेन त्रित्रकट्य उक्तः |. 

इदं च वतमाश्विनशुङ्कपरतिपदरमारभ्य तद््रिमनवमीपयन्तं 

भार्य मिति मुख्यः कल्पः । 

“कन्यासंस्थे रवो शक्र शुङ्खामारभ्य नन्दिक्षाम्" इत्यारभ्य 

“प्रहानवम्थां पूजेयं स्वर्गमोक्षपदायिनी"इत्यन्ताद वीषुराणाक्। 

“भासि चाश्वयुजे शुक्ले नवसभ्रं विशेषतः । 

संपूज्य नवदुगा" च नक्तं कुर्यात्समाहितः” ॥ शत्यादिवाक्यान्च । 

श्रत हि नवरात्रशब्दो गात्रिशब्द्स्याहोरात्रपरस्य तिथिविषय- 

धुवं वाक्येकवाक्यतया श्रौत्सरगिकसंपूरं तिंथेरव प्रायो व्यवहारविषय- 
त्वेन संप्रतिपत्या च तिथिलक्षकत्वात्सत्तम्यन्तः कालङूपगुरविधिः। 

दवितीवान्तोऽपि कचिच्छुतः “कालाध्वनोरत्यन्तस्ंयोगे" इति वना- 

तादश एव । न तु नामधेयम् । . तेव प्रन्थे वाक्यान्तरेण परवृत्ति- 
निमित्तमूतकालसम्बन्धस्याविधानेम तत्प्ख्यन्यायाभावात्। शत्या 

यखषिधामे संभवति बहु्रीदो"तमासाम्तातुपपस्या.समाहारद्विशत्वेन 
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सभिसमुदायवचनतया निरूढ परायरप लक्षणया नामधेयत्वानतै- 
चित्यात् । “नवरा्रोपधास्ततः” इत्यत्र कथंचिदुपवाश्चसामानाधि. 

करणयसंमवेऽपि प्रधानेन पूञजनेन वेकल्पिकेकमक्तादिनित्यदेवो- 

पूजनादिधरितसमुदयेन अरा सामानाधिकररयाभावाञ्च । 

यत्त-- 
+@ 

“श्रारशिविने मासि शुके त॒ क्तस्य नवरात्रकम् । 

प्रतिपदादिक्रमेरोव यावच नवमी भवेत् ॥ 
त्रिरात्रं वापि कर्तव्यं सप्तम्थादि यथाक्रमम्" । 

इति कवचने श्रतिपदादिनवमीपयन्तं नवराघ्राख्यं वतं 
कर्तव्यमिति वाक्यां बुदुध्वोत्तराद्धं प्रतिपदादिनवतिथिविधाना- 

तत्प्रख्यन्यायेन नवराश्रशब्दस्य नाभधेयत्वमुक्तं केनचित्। तद्ा- 

क्यार्थापरिज्ञानात्। न त्र पृ्वोक्तो वाक्याथ; । किन्तु प्रतिपद् दिनि- 
वमीपर्यन्तं यन्नवरात्रं नवतिथयः। तत्र सप्तम्यादि यल््रिरात्रम् । 

तत्र चात्यन्तसंयोगेन प्रतं देवीपूजनं कत्तव्यमिति । निरूढेप्रायस्य 
श्रत्वा स्वतो निथितगुणविधित्वत्रिरा्नपदसमभिव्याहारेण च संभ 

वदुगुणविधित्वस्यात्यन्तसंयोगाधिकरणत्थवाचिद्धितीयान्तस्याष्हो- 
्रमित्यादिवदुद्धितीयान्तत्वाङ्खीकारेशण लक्षणया नामधेयत्वानो- 
चित्यात्। मीमांसारहस्यानभिक्तया तु तस्य ताटरशवाक्ष्याथ्रमेण 

तथाभिधानम्। नवरात्रसम्बन्धिव्तं नधरात्रमिति षष्ठी त्पुरुषर्पे 

नवरात्रवतशब्द तस्य समानाधिकरण्याभिधानमपि भमेरोव । 
कर्म॑धारयत्वे कालवाचिनः पूर्वपदस्य लक्षणाप्रसङत्। 

न च तिथिहासब्रहुष्योगुंशविध्यसंभवान्नित्यवच्दुवरविरोधः। 
नामधेयत्वं तु यदा कदाचित्परृत्तिनिमित्तसद्धाबेनाप्युपयक्नम् । 
वश्वशेवशम्दस्येवेकेशगतदरेवता सम्बन्धेनेतिवाच्थम् । रात्रिशब्वस्य 
तिथिपरत्वेन हासब्रद्धथरपि शहूगुरविधिसंभवेनाविरोधात्। 
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हास तिथिद्वयधयुकतस्य पूजादेस्तन््राजुष्ठानेन वृद्धौ चेकतिथिपरयुक्तस्य 

` अ्क्रान्तनियमभङ्गभयादावु्यावु्ठानेन सर्द नबतिथिपरयुक्तकमे- 

सचात् । ययपि- 

"वृद्धौ समािरष्टम्यां हासेऽमाप्रतिपक्िशि । 
प्रारम्भो नवचरञ्यस्तु नवराभ्रमतोऽथंवत्* 

इति दद्धि कंिदरद्धिहासयोरपि नवाहीशत्रसद्धाव एवोप- 

पादितः। तथाप्यमावास्थारात्रौ प्रतिपत्प्रयेशाभावेऽपि प्रतिप. 
भृत्येवत्यन्तापचयेनाष्टराप्रोपजनेऽतिषुद्धथा वा्टम्यहोरात्रास्पशि- 

नवमीं गृहीत्वा दशराश्नोपजने पूर्वंप्रकारस्यावश्यकत्वादत्रार्े 

मूलाभावाश्चोपेक्षितः स प्रकारः । “तिथिवृद्धौ तिथिहासे नवरात्रम- 

पाथंकम्"दरति तेषामेवोक्तिस्तु “नवरत्रमतो्थंवत्" इत्यमिधानाच्छ- 

ङ्न्तगंते्वि प्रतीयतं। तस्माहूगुणविधिरेव नवरा्रशब्दो न 

नामधेयम् 
यस्तु कचित् “नवरात्राभिधं कमं नक्तव्रतमिति स्पृतम् । 

प्रारम्भो नवरात्रस्य इत्यादो कमि नवरत्रशब्द् प्रयोगः स लक्षणया । 
“यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्" ‹“चातु्मास्यानि पशुः सोमः,” 

इत्यादाविव सामादिशब्दस्याभिधात्वाक्तिरपि परतिपादक्रत्वमान्रा- 

भिघाथा । “दुरा वे वाजिनं सुरा सोम” इत्यत्र नामातिदेशोक्तिवत् । 
संश सं्लिसम्बन्धस्य शाख्पमेयत्वाभावात्तदुगमकस्य च सामाना- 
धिकरणएयाडेरमावस्योक्तत्वात्। तस्माश्नवराघ्रादिशब्दैः प्रतिपदादि- 

नवतिथिरूपयुणविधानादन्न व्रते स मुख्यः कालः। शत प्व 
भरतिपदमारभ्य नवमोपयन्तं वृद्धथा पूज्ञाजपकुमारीपूजनादिकं 
कचिद्विहितम् । 

“वदाय दिवसे कुया रिडकापूजनादिकम् । 
दिगुणं तदद्धितीयेऽह्ि भ्रिगुणं तत्परऽहनि ॥ 

नवमी तिथिपर्यन्तं बुद्धधा पूज्ञाजपाविकम्ः, श्व्यादिना ष्रष्छ्यादि 

पक्षोऽप्युत्तः कालिकापुराणे, कल्पान्तर - 
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"कन्यासंस्थे रवो बत्स शुह्कामारम्य नन्दिकाम् । 
याची त्वथ नक्ताशी पकाशी त्वथ वाय्वद्ः । 

प्रातः यी जितदन्द्मिकालं शिवपूजकः। 

जपदोमसमायुक्तो भोजयेदे कुमारिकाः ॥ 
बओधयेद्विल्वशाखायां षष्छ्यां देवीं कलेषु च । 

सप्तम्या बिटकशालां तामाहत्य प्रतिषूजयत् ॥ 

पुनः पूजां तथाष्टम्यां विशेषेण समाचरेत् । 

जागरं च स्वयं कुर्याद्रलिदानं महानि ॥ 

प्रभूतबलिदानं च नषम्यां विधिवश्वरेत्। 
ध्यायेदशभुजां देवीं दुर्गातन्ब्रेण पूजयेत् ॥ 

विसजजनं दशम्यां तु कुयदवि शारदोत्सवैः। 
धूलिक्ंमनिक्षपेः करीडाकौतुकमङलैः ॥ 
मगलिङ्खामिधानेश्च भगप्रगीतकेरपिःइति । 

देवीपुराणे तु पूरवंृष्णनवम्यां देवीबोधनमुक्तम् । 

इषे मास्यसिते पक्षे कन्याराशिगते रवो । 
नवम्यां योधयेदेषीं क्रीडाकौतुकमडलेः ॥ 
ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां षष्ठथां बिदवाभिमन्त्रणम् । 
सप्तम्थां मूलयुक्तायां पत्रिक्षायाः प्रवेशनम् ॥ 
ूर्वाषाढ युता्टम्यां पूजाहोमादयुपोषणम् । 
उन्तरेण नवम्यां तु यलिमिः पूजयेच्िदिवाम् ॥ 

रवणेन दशम्यां तु परिपत्य विसजयेत्। 

यावद्भर्ायुराकाशं जलं वहि शरिप्रहाः । 

ताश्च चरिडकापूजा भविष्यति लदा भुवि" इति । 

इष इति पोरंमास्यन्तमासाभिप्रायेण । कन्यासाशिगत इति 
4 क उपसंहारो 

फलातिशवा्थंम् । न तु तन्त्रम् । तथात्वे कनिस्यत्वोक्ति- 

३५ 
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.बिरोधापर्चः। श्रत एव॒ तत्तस्तिथीनां ` तत्तन्न्षत्रयोगोऽपि समवे 

- फलातिशयार्थं पव । स्पष्टमेतदुक लिङ्खपुरणे- 

“भूलामावेऽपि सप्तम्यां केवलाया प्रवेशयेत् । 

तथा तिथ्यन्तरेष्वेषभृक्षे वृत्ते फलोच्चयः” ॥ 

-देषलेनापि- 

“तिधिनक्षत्रयोयोगि दयोरेवायुपालनम् । 
योगभिवे तिथिर्ग्राह्या देश्याः पूजनकमंशि" ॥ईइति॥ 

-सत्तम्यादिपकषो भविष्यत्वुरणे- 

“वती प्रपूजयेदवीं सप्तम्यादिदिनत्रये" इति 1 भविष्यो्तरेऽपि-- 

“श्राश्िने मासि शुङ्खं तु क्त्यं नवरात्रिकम् । 
अतिपदादिक्रमेरोव यावश्च नघमी भवेत् ॥ 
त्रिरात्रं वापि कर्तव्यं सप्तम्यादि यथाक्रमम्, इति,। 

छष्टमीनवम्योरेव वा देवीपूजनं फन्तंब्यम् । 

“अष्टम्यां च नवम्यां च जन्ममोक्षप्रवां शिवाम् । 
पूञजयित्वाश्िवने मासि विशोको जायते नर ॥ 

इति वचनात् 

“्रावुद्काले विशेषेण श्रारिवने हय्टमीषु च । 
महाशब्दो नवम्यां च लोके ख्याति गमिष्यति॥ 

इति देवीपुराणा्च । केवलाषटमोकेवलनषमोकल्यावुकौ कालिका- 
पुराशे-^"यस्त्वेक्स्यामथाषएरम्यां नवस्यां काथ साधकः । पूजयेद्वरदां 
देवीम्” इति । 

अह्मुरारेऽपि केवलाप्रमोपूजोक्ता-- 
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“तैतराष्टम्या भद्रकालो दक्षयक्षविनाशिनी । 
शरादुभूता महाधोरा योगिनी कोटिभिः सह ॥ 
्रतोऽथं पूजनीया सा तस्मिश्नहमि मानवेः। 
उपोषितैधूंपदीपवस्त्रमाल्या नुलेपनैः” । 

क्रयं चोपवासः पुत्रवतो निषिद्धः- 

“उपवासं महा्टम्यां पुत्रवान्नं लमाचरे् । 

यथा तथैव पूतात्मा व्रती दर्वी विसम्जंपेष्" ॥ 

इति कालिकापुरणात् । 

केवलमवमीप जः भविग्यपुराणोऽप्युक्ता । 

“लग्धा भिषेका वरदा शुक्ले चाए्वयुअस्य च । 

तस्मात्सा वत्र संपूज्या नवम्यां चरिडका बुभ; ॥ 

म्षिष्योत्तरेऽपरि- 

(नवम्यां तु नवम्यां तु देवदानवराक्षसैः । 
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गन्धवेंरगैयं्षैः प्रयते किंनर” ॥ 

उपवासोऽप्यस्यामुक्तः- 

“तस्मादियं मह पुरया नवमी पापनाशिनी । 

उपोष्या तु प्रयत्नेन सवतं सर्व पाथिबेः"॥ 

बलिदानं चास्यां विशेषतः कत्तं्यम् । “श्रभूतबलिदानं च - 

नवम्यां पिधिवश्चरेत्,' इतिकालिकापुराणात्। 

पवं पतिपदादिष्ष्ठ्यादिसक्तम्यायष्टम्यादिनवभ्यन्तकेवलाध्रमी- 

केवलनवमीरपाः कालविकलव्या; संभवासंमवन्यवस्थिता नवराभे 

सिद्धाः। तत्र सषेष्वपि पक्षेषु प्रारम्भि; खरडइत्वे पूर्वधिद्ाया- 



१५६ कालतस्जविषेखने 

मुलतरथिद्धायां बा दैवीपृजनरूपं वतं प्रारभ्धभ्यमिति संशये 
` कालव्याध्या निशया तस्य कालो निणंतब्यः। तत्र गौडनिषर्धेषु 

ताषसपूर्वाहनस्तत्कालत्वेनाक स्तदुष्याघ्यथ च तिथिनिशंयः छृतः। 
तथा भविष्योत्तरे- 

"प्रातरावाहयेद्देकीं भरातर प्रवेशयेत् । 

प्रातः प्रातश्च संदुज्य प्रातरेव विसजजयेत्" ॥ 

रत्र प्राःशष्दः पू्वाहृपरः । 

पूर्वाहि नवपत्रिका शुभकरी सवाथसिद्धिषदा 

श्रारोग्यं धनदा करोति विजयं चशडी प्रवेशे शुभा। 

मध्याह्ने जनपीडमक्चयकरौ सं्रामघोरावहा 

सायाहे वधवन्धनादिकलहं सर्व॑क्षतं संवा ॥ 

सक्तम्यामस्तगायां थदि विशति गृहं पत्रिका भध्रीकलाल्या 

राक्ञः सप्ताङ्राज्यं जनसुखमखिलं दन्ति भूलासुरोधाद् । 

तस्मात्सुर्योदयस्थां नरपतिशुभदां सप्तमी प्राप्य देवीं 

भूपालो वेशयेक्तां खकषलजनहितां राक्चसक्षं विहाय ॥ 

इतिज्यौ तिषषचनानुरोधात् । देवीपुराणेऽपि-- 

“युगादा वरष॑वरद्धिश्च सप्तमी पाव॑तीप्रिया। 

रवेश्दयमीक्षन्ते न तत्र तिथियुग्भता ॥ इति । 

"भगवत्याः भ्रवेशादिविक्षान्ताश्च याः करियाः । 
तिथाघुदयगामिष्यां सर्वास्ताः कारयेदुबुधः ॥ इति ख ॥ 

यथष्येतानि वचनानि सप्तम्यादिद्शम्यम्तकर्तव्यप्रवेशादि- 

चिसर्जनास्तपतिक पूजा धिथदःशि तथापि तै्िरोषववनताल्िखनेत 



वितितत्वविवेच्टम्। २७७ 

प्रतिषदादिषूजायाः अपि "पूर्वा दैविकं कर्मो"ति सामान्यववनेन 
पर्वन एव क्त्॑यत्वात्प्रतिषदो ऽपि सघमीवदरेव निंरंयस्तेषां संमतः। 
सायान्यविषयास्यपि- 

“शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 

सा कार्योदयगामिन्यां न तत्र तिथियुग्मवा” ॥ 

इत्यादीनि नन्दिकेश्वरपुरणादिक्चनानि गोडनिबन्धेषु 
लिखितानि ।. “कारयेत्"ति स्वयमशक्ताषन्यद्वारापि कत्तन्यतोक्ता । 
श्रत पव देवीपुराणम् “स्वयं चाप्यन्यते वापि पूजयेत्पूजग्रेत वा” 

इतिः। उदयकालीनातथेः सविस्तशपूजाऽपर्यापरत्वे, च संक्षेपपूजायां 
कालिकावुराणं लिखितम्। 

“सम्यक्कल्पोदितां पूजां यदि कतुं" न शक्गुयात्। 
उपचारस्तथादातं पञचैतान्बितरेत्तदा ॥ 
गन्धं पुष्पं च धूपं च दीपं नेवेयमेव च । 
भावे. तोयपुष्पाभ्यां तदभावे तु भक्तितः ॥ 

संक्षेपपुजा कथिता तथा वख्रादिक्षं पुनः” इति ।' 

था तु षष्टिदरुडा भूत्या वृद्धया परदिते त्रिमुहत॑पि सा पूर्वव 
ग्राह्या पूणात्वात् । 

५्रादित्योदयवेल्ञाया आरभ्य षष्ठिनाडिकाः। 

तिथिस्तु सा हि शुद्धा श्यात्साषं तिथ्यो हयं धिधिः”॥ 

इति नारदीयात् । “श्रकमंएयं तिथिमलम्" शत्युक्तत्वाश्चेति { ‹ 

शाक्षिणात्यपाश्चात्यादिनिबन्धेप्वप्याधुनिकेषु “पूर्वाह्न दधिकं. कर्मः 

इत्यादिसामान्यवचनेभ्यः। 

“न्मा रिविनस्य सिते पक्षे प्रतिपत्सु यथाक्रमम् । 

सुलातस्तिलतेलेन पूर्वाह् पूजयेञ्द्िवाम्” ॥ 



२५८ कालतस्वविवेधनेः 

दूत्यादिविशेषवयनेभ्यश्च पूजारूपस्य प्रधानस्य“ पू्षाहनकालत्व- 

 भङ्गीरत्य लरडा ्रतिपह् द्वितीया विद्धेव प्रा्त्यु्तम् । “कर्मश यस्य 
यः कालः" शत्यादिसामान्यवचनात् । विरषवचनानि चोत्तरविद्धा- 

विधायकानि पूवं विद्धानिषेधकानिः च. स्पष्टानि बहूनि लिल्ितानि। 

“या चाश्वयुजमासे स्याद्मतिपद्धद्यान्विता । 

शुद्धा ममां चनं तस्यां शतयशषफलप्रदम् ॥ 
देशमङ्ञो भवेत्तत्र दुर्भिक्षं चोपजायते । 
नन्दायां दशंयुक्तायां यत्र स्यान्मम पूजनम् ॥ 

तस्माद्धद्ान्विता नन्व्। नवरा वरशस्यते। 
्ाशिने मासि मे भक्तैः कत्तं्या शुङ्खपक्षगा ॥ 
प्रतिपस्िपुहत्तापि वुत्रपौशरप्रवद्धिनी । 
धनच द्धिकरी पुसां सवंसोख्यकरी तथा ॥ 
अतोऽन्यथा न कत्तेव्या नवरा बते मम । 
योऽन्वथा कुरुते मोहाद्राजा पूज।विधौ मम ॥ 

तस्य राष्ट प्रजानाशं करिष्यामि न संशयः । 
सामया सहिता ग्राह्या न कदाचिद्धिचक्षशैः ॥ 
सर्व॑क्षयकरी यस्म।तस्मात्तां परिवञ्येत्। 
श्रमावस्य। युतां कुर्याद्यदि कथित्कदाचन ॥ 

साज्यनाशमवाभ्रोति पञ्चत्वंःचाधिगच्डति | 

पूवंवि्धा तु या शुद्धा भवेत्मरतिपदार्विनी ॥ 
नवरात्रवतं तस्यां न कायं शुभमिच्छता" इत्यादीनि । 
यथा द्वादशमि्मासे्मासो वद्धो मलिम्नुचः। 
लथा तिथिस्स्वहोरा्रादवृद्धौ भोक्ता मलिम्लुचा ॥ 
यथा मलिम्लुच पूवो मासो दैवस्तथोत्तरः ] 
त्याज्या तिथिस्तथा पूर्वा व्रह्मा दैवे तथोत्तरे ॥ 

शत्थादीनि च सामात्यधाक्यान्धुपोद्रलकत्वनोषन्यस्तानि । 



तिधितरवविवेधनम् | २५१ 

माथवहेमादिप्रशेतिभिस्तु ्रामारिकेमंहद्धिनिवन्धमिनथरात्र 
अतस्य॒नक्तव्रतत्वमुक्तम्। तैश्च न नक्तमोजनङूपत्वात्। तस्य 

पाकषिकत्ादङ्त्वाश्च । किन्तु रात्रिपयायनक्तकालसध्यत्वात्। त्च 
“निशि अमन्ति भूतानि शक्तयः शूलभृत् यतः” इत्यादिसामान्य- 

वचनैः । 

“श्राश्ििने भासि मेधान्ते म्िकासुरम्िनीम् । 

निशासु पुजवेद्धकथा सोपवासादिकः कमात्” ॥ 

तथा- 

“प्रारविने मासि मेघान्ते प्रतिपदा तिथिर्भवेत् । 
तस्यां नकत प्रकुर्वीत रारो देवीं च पूजयेद्" ॥ 

, चथा- 

५मरासि चाश्वयुजे शुके नवरात्र विशेषतः । 
संपूज्य नवदुर्गा" च नतत कुर्यात्समाहितः” ॥ 

जक्तं नक्तमोजनमिति पाक्षिकनक्तमोजनपरामशंः। तथा 

+रात्रित्रतमिदं देवि सवपापप्रणाशनम् । 

स्वंकामप्दं नृणां सर्वशतुनिबहंणम्” 

तथा-"रात्रिवरतमिदं तथा श्रौ कर्तव्यतेप्यतेश्यादिदेषी- 
पुराणादिवचनेभ्यश्चावगव्यते । 

यद्यपि चैतानि वचनानि न माधवादिभिलिखितानि। तथापि 
"्मारिविनस्ये"त्या दिपूवाहकाल्ञवचनस्य तदुपजीविनां च द्वितीयाबिद्ध- 
ग्राहयत्ववचनानाममरपि तैरलिखितत्वादेतेषमेब तु तदीयनक्तबत- 
स्वोकतिक्चवादित्वादेतानि तैद्रषटानीति गम्थते। श्न्यथा तेषां 
तदुक्तनिंलत्वापक्तः । अत्यम्तोपयोगाभावात्त तेषामलिलनं देषीपूजा 
परकारषिगेषङ्मारीपूजानलिषाना दिषशेनपत् । रातरिशष्देन लक्षशुवा 



तिथ्युपादानस्यापीद्मेव प्रयोजनं य दरात्रिकालत्वसिद्धिः। श्रत 

एवाष्टमोपूजा रात्रावेव विहिता- 

“नितरायां पूजिता देवी वैष्एवी पापनाशिनी । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन अष्टम्यां निशि पूजयेत्” ॥ इति । 

“कन्यासंस्थे रवाविषे या शुका तिथिर्टमी । 
तस्यां राजौ ̀ पूजितव्या महाविभवविस्तरेः ॥ इति च । 

यत्त-श्रतोऽथं पूज्ञवीया सखा तस्मिन्नहनि मानवे^रिति 
तत्राहःपदं न ूर्ोदयास्तमयान्तवंत्तिकालरूपदिवसपरम्। किन्तु 
तिथिङ्पचान्द्रदिनिपरम्। वस्मिक्निति प्रहृताष्टमीपराम्शात् । 

यद्यपि च देवीपुराशे कालत्रये पूजनमुखम् । 
“त्रिकालं पूजयेदेवीं जपस्तोश्रपरायणः” ॥ इति । 

तथापि प्रातमभ्याहयोः सं्षेपपूजनमङ्गम् । विस्तरपजनं तु प्रधान- 
भूतं रात्राषेषेति द्रष्टव्यम् । एवं सति यत् प्रातरेव कलशस्थापनादि- 
पकं देवौस्थापनं शिष्टानाम्, “पूर्वाह्न पजयेच्छिवाशमित्याधु- 
निकलिखितं वचनं च तत्सवं प्रथमकालपजाहमुपपन्नमेव । 
तिथिनिणंयस्तु भामाणिकोक्तनक्तव्रतत्वबलेन प्रधानपजनस्य प्रदोष 

कालतवमङ्ीरुत्येव च कन्तंग्य इति मम मतिः। 

यद्यपि च सवां राधिः पज्ञाकालेत्वेन श्रुता तथापि प्रथमाति- 
क्रभकारणाभावात्समभिव्याह्तनक्तभोजनाठुरोधाञ्च “प्रदोषव्यापिनी 

भ्राह्या तिथिनंक्तवते सद्ा"इति वचनस्य च भोजनात्मकनक्तवत 

इवान्नापि प्रवृत्तश्च प्रदोष एव तत्कालः । तत्र यद् प्रतिपदः खरत्वं 
तवा षटसु कर्मकालसम्बंधपक्षेषु॒दिनद्वये हृत्तछकर्मकालव्याप्तौ 
दवितीयदिन एव व्याघ्येकदेरोन वा तत्सम्बन्धे दिनद्वयेऽपि काम्येन 
वेषम्येण वा. तदेकदेशस्पशं च॒ संकल्पपरभतित्रिकालप्जाकाल- 
व्यात्तिलाभात् तिसंभ्यव्यार्षित्वाञ्चोत्तराग्राह्मत्वस्य नक्तन्यायेनासंदि- 



तिथितसविवेचनम्। रर 

ग्धत्वात्पवंदिन एव कमंकालसम्बन्धः, दिनद्वयेऽपिं तद्स्पंश इत्यनयोः 

पक्षयोः कस्यचिद्धिशेषस्य वक्तग्यत्वादग्रा्चप्रतिपन्निरणयः क्रियते । 

तत्र द्वितोयदिनेऽस्तमयत्पूवं समाप्या पूर्वंदिन पव व्य प्येक- 
देशेन बा कालयोगे पूर्वैव ब्राह्या । “कर्मणो यस्य यः कालः? 
इत्यादिवचनात् “नक्तवतेषु सर्वेषु रा्नियोगः प्रशस्यते” इत्यादिवच- 

नात् “प्रतिपद् प्यमावास्या? इति युग्मवाक्याच्च । एवं च पूवं दिनेऽपि 
सत्वे सुतरा पूर्वा । पएतद्विषयारएयेव “श्रमायुक्तैव कर्तव्या प्रति- 
पञ्चरिडकाचंने” इत्यादौन्याधुनिकनिवन्धलिखितानि वाक्यानि । 

न च पृ्ंदिनकत्तव्यतायाम्- 

“श्ाद्ास्तु नाडिकास्त्याज्याः षोडश द्वादशापि वा । 

अरपराह च कचनं शुद्धसंततिकाङ्षिभिः' ॥ 

इत्येतद्वाक्ष्य विहितनाडीत्यामानुपपत्तिः । 

““सात्रिरूपा यतो देवौ दिवारूपो महेश्वरः । श्रतः संधो तयोः 
पूजाः इति प्रदोष एव पूजोपक्रमविधानादिति वाच्यम्| शाधुनिक- 

किचिदुग्रन्थलिखितस्यास्य वचनस्य तदुग्रन्थलिखितेनव-- 

'श्राद्याः षोडश नाडीस्तु लब्ध्वा यः कुरुते नरः । 

कलशस्थापनं तश्र अरिष्टं जायते ध वम् ॥ 

इति वचनेनेकवाक्यतयापराहसमभिग्याहरेण च ङुलावार- 
्राप्तापराह्िककलशस्थापनविषयत्वात्। अत पवर पृवदिनि चित्रा 
वेशतिसत्वेऽपि न दोषः । शश्रारभ्यं नवराघ्रं स्याद्धित्या चित्रां च 
वेधुतिम्" इत्यस्यापि क्चिद्िखितस्य वचनस्य- 

“त्वाष्रवेधतियुक्ता चेत्यमतिप्चरिडकार्चने । 
तयोरन्ते विधातव्यं कलशारोपरं गुह" ॥ 

2६ 
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इति त॒त्रत्यवाक्यन्वरवशात्पर्वोक्तविषयत्वात् ¦ तिथिराग्योः 

 म्राधाभ्यात्छंभवविषयत्वाद्वा । पवदिने प्रदोषादृध्वं अव्या द्वितीय- 

दिने चास्तमयपर्यन्तसस्वेन दिनदये परदोषास्पशऽपि धूवव ग्राह्या 1 

गौणफालब्यापित्छात्। “स्वकालादुचरः कल्पे गोणः पूवस्य कमण 

इति प्रदोषोत्तरकालस्य गोरच्थात्। “"वक्तव्रतेषु खेषु रत्रियोग 

प्रशस्यते" शति वचनाच्च । 
यद्यपि प्रदोषमोजनात्मकनक्तवते प्रदोषप्वंभाविनः सायाहस्य 

तङ्गौशकारर्वं तद्थापिन्याश्चोत्तरस्या पवेधंधिधे षिषये तत्र 

शरह्यतवमुक्तम् । तथापि यथा तक्रेतद्ंप्रतिषादकम्- 

«प्रदोषभ्यापिनी न स्याह `दिषा नक्त विधीयते 

श्रमो विगुला दया मन्दीमवति भास्करे । 
तन्नक्तः नक्तमित्याहनं नक्तं निशि भोजनम्। 

एवं श्ात्वा ततो विद्वान् क्षायां तु भूजिकियौम् ॥ 

कुर्थान्नकव्रती नकफलं भवति निशितम्", । 

इतिवचनमस्ति। नेंविधमतरेति। “रत्रौ देषां अ पुजयेत्” 
इतिवचनान्मुड्यतयेव नक्तायनुरोधेन वा प्रदोषस्य कर्मकाले 

` गौणतया ्रदोषोत्तरकाल पवात्र कालः । पूजाचनुष्ठानोपक्रमस्तु 
तत्रापि भ्रदोष एव तिथेः परदोषस्पर्ेऽपि । एकभकादेरिष तिधर्दिन- 
येऽपि मभ्याहाचस्परशित्वे मध्याहदौ 1 

यद्यपि ख तददत्र सूर्योदयास्तमयवतित्वप्रयुक्ततिथिसाकष्या- 
पादितं तत्काले तिथेः सरं नास्ति । उदयवाक्येम तदुत्तश्भाव्य- 

स्तमयपयन्तसत्वङूपश्यास्तमयवाक्येन घ॒ त्पषंभा्युद्यपर्यन्त- 

सत्वरुपस्येव साकल्यस्य बोधनात्। तथापि “तिथ्यादिषु 
षेचाघाम्” इति वचनबोधितपृवं तिथ्यधिकरणकोत्तरतिथिक्षयप्रशेप- 
प्रयुक्तं तत्सं मवत्येव । कमंसमापने तु भुख्यतिथिसत्तां प्रतीक्ष्यापि 
क्रियमये नं दीषः। पाश्षुकिनकभोजमरूपस्याङ्स्य प्रथाननुतेरेन 
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गोकातेऽप्यलुष्ठामात् । स्वदाम्यत्र वन्मुख्यकालस्य प्रधानेनानुरेषेन , 

तस्य त॒यधातु्ठानाद्च | 

एवमनेन न्यायेनोभयेद्यः प्रदोषास्परित्वे पवेति यथपि प्रतिभाति । 
तथापि माधवादिभिनंक्तवतत्वमात्राभिधानादधिशेष्रानभिधानाश्चात्थस्त- 

मोजनात्मकनक्तव्रतसाम्यप्रतीवेरनवराश्रवतेऽप्येताट्रशी उष्वरेषः्राह्या । 
श्व्रापि सायाहृस्येव गौराक्ालत्ात् । 

“प्रदोषव्यापिनी यत्र त्रिमुह्ता दिवा तथा । 

तदा नकवतं कुयव्स्ाध्यायस्य निषेधवत्" : 

इत्यस्य यथाक्रमं मुख्यगौशकाल्ञावेद्कस्यः भोजनात्मकनक्धवल 
इवात्रापि प्रव त्ेरूपपत्त । 

समापनं त्वत्र प्रधानपूजायाः सायाहृस्यापि ततकालत्वोक्तिबलाः 
तदत्तितिथादुपक्रम्य प्रदोष एव कत्तभ्यम्। तस्या रात्रिखंबम्धस्वा- 

वश्य्तम्यत्वात्। “लायाहः तु भुजिष्ियाम् शतिषदत्र 
घचनाभावाश्च । तिथ्यभाषेऽपि तत्तिथिङृत्यसमापनस्य अ- 

भयो यश्य विहितः कालः कमणस्तदुपक्रमे । 

विधमाना भषेदङ्" नोभ्मितोपक्रमेर तु" ॥* 

श्येतत्प्युक्तनिशंयविषये दरष्त्ात्। उदयवाक्यस्योदयत्व- 

सामान्योपस्थितद्दितीयसूर्योदयपयन्तलाकन्ययोधकत्वेनः तत्प्युक्त- 
तत्ालीनतत्तिथिघस्वस्यापि वक्तु" शक्यत्वाच्च। संकट्यपरबाह- 
मध्याहपुजाकालष्यापिलाभादथश्च बहवो गुरा उत्तरस्यामिति 

सेव युक्ताः । 

एवं व्रामासिकनिवन्धकासो्तनक्तव्रतत्वानुरोधेन पवदरेव प्रदोष 
व्याप्तो दिेऽस्त्वेऽपि तत्र सत्वे सुतशं दशयुक्ताश् एवः ्रहिपष्े 
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नवरात्रनतग्राह्यस्ये न्थाथ्ये यदिदानोन्तनानां कैषाचिदाक्षिसात्यार्ना 

नक्तत्रतत्वापहबेन- 

“द्मायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपत्पू जने मम । 
गुहर्मात्रा कत्तव्य द्वितीयादिगणान्विता" ॥ 

इत्यादि क्राप्यटष्टवचनपुरस्कारेण भरिमुहृततंदर्शयुक्तामहोरात्रव्या- 
पिनीमपि प्रतिपदमुङ्ष्य सुहत्तमात्रापि द्वितीयायुक्तेव सा 

ग्राह्येति निरंयक्ररणं ताटरशमेव चायुष्ठानप्रवन्तनं तत्साहसमात्रम् । 

ग्रथ दुर्गीपूजानुठानषद्धतिः । 

पुवं ॒निर्णीतायां प्रतिपदि पूर्वाह्न कृतमङ्गलद्मानो यजमानो 
नित्यक्रियां कृत्वा अद्यप्रभृतिनवमीपयन्तमुपवासा्न्यतरनियमोपेतो 
दुर्गापूजनमहममुकफलकामः करिष्य शति संकटप्य शुभदारुमये 

देवीपूजाथंमेव निर्मिते कदलीस्तम्भादिमरिडते गृह उन्तमवल्मादि- 
भूपिते पूवंगरह एव वा चतुरखचतुदस्तवेदिकोपरिसवंतोभद्रादि- 

मरडलं विधाय शृरमय्यादिप्रतिमां तन्मध्यस्थापिते श्रासमे तदग्रं 
च कलशं विधिना स्थापयित्वा सोवणादिपतिमां तु मरडलमध्य- 

स्थापितकलशोपयंव स्थापयित्वा पूजयेत् । “पूज्या मराड्लकुम्भस्थाः 

इति देवीपुराणात् । प्रतिमा च हेमादिमियी मवति- 

“तस्मिन् देवी प्रकर्तव्या हैमी वा राजती तथा। 
गृद्वाक्षीं लक्षणोपेता खड्गे शूलेऽथ पूजयेत्” ॥ 

तथा-“हेमराजतमद्धातुशेलचित्रापितापि वा । 
खड गे श्णेऽचिता देवी सवेकामफलप्रदा"” ॥ 

तथा-“मुरमयीं पतिमां हृत्वा बिल्वे वा यस्तु पूजयेत्। 
श्रातमवित्तानुसारेण स लमभेन्मोलिक फलम्" ॥ 
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दत्यादिदेयीपुराणादिवचनात् । प्रतिमलक्षरं च मत्स्यपुराणे- 

“ज्ञटाजटसमायुक्तामद्न्दुकतलक्षणाम् । 

लोचनत्रयसं युक्तां पद्न्दु दशाननम्" ॥ 
अतसीपुष्ववर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम् । 

नवयौवनसंपन्नां सर्वामरणभूषिताम्,॥ 
सुचास्वदनां तद्वत्पीनोन्नतपोधरम् । 

त्रिभङ्स्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीम् ॥ 

्रिश्रलं दक्षिणे दद्यात् खड्गं चक्रं कमादधः। 

तीक्ष्णं बाणं तथा शक्ति बामतोऽपि निबोधत ॥ 
खेटकं पूणं चापं च पएाशमङ्कशमू द जम् । 

धवटां वा परशु वापि वामतः सन्निवेशयेत् ॥ 

श्रधस्तान्महिषं तद्वद्विशिरस्कं प्रदशयत् । 

शिरश्छेदोद्धवं तद्दानं वडगपाणिनाम् ॥ 
हृदि शूलेन निर्भिन्नं निय॑दन्त्रविभूषितम् । 
रक्तरक्तीरुताङ्गं च रक्तविस्फारितेक्ष॑णम् ॥ 
वेष्टितं नागपाशेन भषृटीभीषणाननम् । 

सपाशवामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया ॥ 
वमदुधिरवकत्रं च देव्याः सिहं प्रदर्शयत् । 
देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सहोपरिस्थितम् ॥ 

किचिदूध्व तथा वाममङ्कषठं मदिषोपरि । 
स्तूयमानं च तदूपममरेः संनिवेशयेत्" ॥ इति ॥ 

श्रावाहनपू्वंमावि ध्यानमप्येवमेव कार्यम् । श्रावाहनमन्ब्श्च-- 

"एहि दुगे महाभागे रक्षाथं मम सवदा । 
भ्रावाहयाम्यहं देवि सवंकामाथंसिद्धये ॥ 
श्रस्यां भूमौ समागच्छ स्थिति मत्छप्या कुर । 

रक्षां कुर सदा भद्र विश्वेश्वरि बमोऽस्तु ते" ॥ इति । 
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कतन्मन्त्रपाठानन्तरं भगवति दुगं शहागच्डु इह तिष्ठ शद 
संनिधेहि इह स्थिरा भव सुप्रसन्ना भवेत्यपि पटन्ति। पूजाङ- 
ग्रतिमाप्रतिष्ठाप्रकारश्च जन्माच्ठमीप्रकरणोक्तो द्रष्टटयः। येदिकोशेषु च 

चत्वारः कलशा विधिना स्थाष्याः। 

“चतुरः कलशान्यस्तु श्चादकगृहे नरः । 
अतुःसमुद्रषेलयां स त॒ भुङ्कते वसुन्धराम्" ॥ 

इति विष्युधरमा्चरात् । षुजामन्धश्च "जयन्ती" इत्यादिः । कुर्या 

देव्यास्तु मन्रेरेव्यभिधाय-- 

“जयन्ती मङ्गला काली मदकाली कपालिनी |. 

दगां क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽश्तु ते । 
श्रनेनैव तु मन्षेण जपहो्रदि कारयेत्" । 

इति देवीपुराणात्। 

दुगालिङ्गको वेदिक श्रागमिकोः वा। “तद्िङ्खे पूजयेम 
स्षंदेवान्समाहितः इत्यश्निपुराशात् । धणएवादिबतुथ्यन्तं नमोऽन्तं 
नाम वा । “नान्ना सवं समापयेत्” इति साधारणवाकनात् । 

पूजा च षोडगोपचारेः पशचोपचारेवान्येशच राजोपचारेशत्र- 
चामरादिभिः। सा च त्रिकालम् । प्रदोषे विशेषेण । पुजोपकरणानि 

ख गन्धपुष्यभूषदीपनेवेयफलादीनि देवीपुराणादिषूक्तानि । पूज्ञा 
, नन्तरं च माकशएडेयपुराणादिगतं दैदीमहात्मयं पटेचछरुसुयाद्वा । 

भमाहात्म्यं भगवत्यास्तु पुराणादिषु कोतितम् । 

पठेश्च शरुयाद्वापि सवकामसखद्धये", 1 

शति वचनात् । पादिकं क न सदेव । किन्तु फलभूमाथिः 

नोऽसङ्ृट्पि । श्रन्यत्र तथा दशंकान्ः । “संकद्पितस्तोत्रपः2 संख्यां 
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कृत्वा षटेत्सुधीः” इति रादीतन्ध्रवचनयाश्च  आवृत्तिसंख्यामेदेन 

फलमेदश्च सत्रेषो्तः । 

'“न्रङीपारफलं देवि श्शुष्व गदतो मभ । 
पकाद््तादिपाठानां यथावत्कथयामि ते ॥ 

संफर्प्य पूर्वं संपूज्य न्यस्णज्गेषु मनृन्सकृत् । 
पाराद्रलिप्रदानाश्च सिद्धिमाप्नोति मानवः ॥ 

उपसर्गोपशान्त्यथं तरिरावृ्ं पठेन्नरः । 
ग्रहोपश्चान्तौ कत्तव्य पञ्चावत्तं धरानने ॥ 

महाभथे समुत्पन्ने सप्तावृत्तं समुश्येत् । 
नघायृत्त द्षेच्चान्तिवां जपेयफलं लभेत् ॥ 

राजवश्याय भूत्यै च शद्रावृ्तमुदीरयेत् । 
सौख्यं पञ्चदशाद् वृद्धिर्यैरहानिश जायते ॥ 

मन्वावृत्तादिपुषश्यस्तथा खीवश्यतामियात् । 
सौख्यं पञचदशावुत्ताद्द्धियमाभोति मानवः ॥ 
कलायु्या पुत्रपोत्रधनधान्यागमं विदुः । 
राज्ञां भीतिविमोक्षाय बेरस्योश्चारनाय ख ॥ 
कुर्यपसप्तदशावृक्तं तथाष्टादशकं भिये । 
महारणविमोक्षाय विशावुत्तं पठेत्सुधीः ॥ 
पञ्चविशावत्तंनाल्त भवेद्रन्धविमोक्षणम्। 

संकटे समनुप्राप्ते दुधिक्ित्सामये तथा ॥ 

जातिष्वंसे कुलोच्छेरे श्रायुषो नाश श्रागते। 

मेरिवद्धौ व्याधिवृद्धौ धननाक्ते तथा क्षये । 

तथेव जिविधोत्पाते तथा चेवातिपाहक । 
कुर्याद्यलाश्छतावृत्तं ततः संपद्यते शुभम् ॥ 
भयोयुद्धिः शताथुत्ताद्राज्यबुद्धिस्तथा पर ! 
मनसा चिन्तितं देमि सिटुध्यदष्टोनसावुतात् ॥ 
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शताश्वमेधयज्ञानां फलमाभ्रति खुव्रते | 

सदस्रावत्तंनादलक्ष्ीरावणोति स्वयं स्थिरा ॥ 

भुक्त्वा मनोरथान् कामान्नरो मोक्षमवाभुश्रात् । 
यथाश्वमेधः कतुराड् देवानां च यथा हरिः ॥ 
स्तव नामपि सर्वषां तथा सप्तशतीस्तवः । 

अथवा बहुनोक्तेन किमेतेन वरानने । 

खरङ्याः शतावृत्तपाठटात्सवांः सिटूष्यन्ति सिद्धयः” इति। 
श्रव च ब्राह्मणादेव कत्तव्यम्- 

“ब्राह्मणं वाचकं विदान्नान्यवरांजमादरात्। 
श्रत्थान्यवरांजाद्राजन्बाचकान्नरकं व्रजेत् ॥ 

इतिभविष्यत्पुराणात् । स चेवंगुणयुक्तः- 

“विस्पष्टमद्भुतं शान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा । 

कलस्वरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम् ॥ 

बुष्यमानः सदा ह्यथ!ग्रन्थाथं कृत्स्नशो चुप । 
ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रन्थाथं चापयेन्यृप ॥ 

य पवं वाचयेद् ब्रह्म् स विप्रो व्यास उच्यते” इति । 

पौराणस्तोत्रपाटश्च स्वाथं पराथं वा नारायणदीन्नमर्ृत्य कन्तव्थः- 

“नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नयोत्तमम् । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्” ॥ 

इतिवचनात् । जयशब्द् थश्च भविष्यत्पुरारे- 

'ष्टादृश पुराणानि रामस्य चरितं तथा । 
विष्णुधर्मा दिशाखाशि शिवधमांश्च भारत ॥ 

कात्स्नं च पञ्चमो पेदो यन्महाभारतं स्मृतम् । 
शेबाश्च धर्मा राजेन्द्र भानवोक्ता महीपते ॥ 

जयेति नाम एतेषा प्रवदन्ति मनीषिणः । 
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पाटप्रकारश्च मत्स्यसुक्त- 

“प्ररवं चादौ जघ्वा अ स्तोत्रं वा संहितां पठेत्। 

ञनन्ते च प्ररावं दद्यादित्युवाचा दिपूरषः ॥ 

सषंत्र पाठे विक्षेयो ह्यन्यथा विफलं भवेत्। 

शुद्धेनानन्यचित्तन पटितम् प्रयज्ञतः॥ 
न कार्यासक्तमनसा कायं स्तोघ्रस्य बाचनम् । 
श्राधारे स्थापयित्वा तु पुर्वकं प्रजपेत्सुभीः । 
हस्तक्षस्थापनादेव यस्माष््द्पफलं लमेत् । 

स्वयं च लिखितं यश्च $तिनाऽलिखितं च यत् ॥ 
शमब्राह्मरोन लिखितं तश्चापि विफलं भवेत् । 

प्रःषद्ुन्दादिकं (१) न्यस्य पटेत्स्तोश्रं विचक्षणः ॥ 

स्तोश्रे न दश्यते यत्र प्रणषन्यासमाचरेत्। 

संकदिपते स्तोत्रषाठे संख्यां कृत्बा परेत्सुधीः ॥ 

द्रध्यायं प्राप्य विरपेश्न तु मध्ये कदाचन । 

कृते विरमे मध्ये तु भअध्यायादि पदेत्पुमः” ॥ इति ॥ 

ुर्गामन्त्रं बा वेदिकमागमिकं बा जपेजलापयेद्रा । “दु्गाध्रतो 
सपेन्मन्त्रमेकचित्तः समाहितः" इति देवीषुराणात्। 

कुमारीपजनं च प्रत्यहं यथाशक्ति पकद्वथादिक्रमेण कत्तन्यम् । 
तत्प्रकार देवीपुराणे-त्रक्षोषाच- 

धन तथा तुष्यते शक्र शोमदानजपेन वु । 

कुःमारीभोजनेनात्र यथा देषौ प्रसीदति ॥ 

पितरो बसबो रद्रा ्रादित्या गणलोकपाः । 

सवं ते पूजितास्तेन कुमार्यो येन पूजिताः ॥ 

(१) छन्दादिकमि्याक्रः प्रयोगः 

२.७ 
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ष्ट मोचतुरदश्योनंवम्यां च विशेषतः । 
कृष्णपश्च विशेषेण भोजयेत् कुमारिकाः? ॥ इति । अत्र नवरा । 

प्रसङ्ग'दन्यत्नापि तद्धिधानम्- 

"परक्षास्य पादौ सर्गासां कुमारीणां च वासब। 

सु लिप भूवले रम्ये तत्र ता आसने स्थिताः ॥ 

पूजयद्रन्धयुष्येश्च स्रम्मिश्वापि मनोरमे 
एजयित्वा विधानेन मोजनं तासु दापयेत् ॥ 

खरडलङ डुगुडं सपिद धि क्षीरं समाक्षिकम् । 
तासां देयं कुमारीणां शनेभुंजपयेत्त ताः ॥ 

पानीयं याचितं देथमन्न' वाऽवाचितं शुभम् । 

तास्तृप्तास्तु यद्र सर्वास्तदास्तां चमनं ददेत् ॥ 

श्राचस्य चाक्षतान् दत्छा त्वथा क्षन्तब्यमिल्युत । 
दातुः शिरसि दातव्याः कन्यकाभिरथाक्षताः ॥ 

तेनापि प्रशिपावस्तु क्त॑न्यो भक्तिपूर्वं कः । 

श्मनेन विधिमा शक्र देवी क्षिप्र" प्रसीदति ॥ 
ददाति वि्धिधान् कामान् मनोऽभीष्टान् सुराधिप । 

राञ्यं हृत्वा ततः पश्याश्वलाकं च गच्छति" ॥ इति । 

पूजान्तं च प्रणम्य देवीं प्राथयेदनेन मन्ेण-- 

““महिषध्नि महामाये चामुरुडे मुरुडमालिनि । 
द्व्यमारोग्ययिजयं देहि वि नमः सदा ॥ 

भूतप्रेतपिशाचभ्य रक्षोभ्यश्च महेश्वरि । 
देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च भयेभ्यो रक्ष मां सद्ा ॥ 

सवंमह्कलमाङस्वे शिबे सर्बाथंसाधिके । 
शररये यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे। 
पत्रार्देहि धनं देहि सर्बान्काम नपरे मे" ॥ इति । 
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ङेखीगरहे च धृतपूरितास्तिलतेलपूरिता डा दीपा श्रह्ोरान्र 

प्रश्वालनीयाः । बाद्यादिवाद्नं अ कारणीयम् । 

“गीतवादित्रनिर्घोषं देवस्याग्र च कारयेत् । 

धरर भवेदशक्तस्य स्वंवाद्यमयी यतः? ॥ 

इलिमत्स्यपुराणात् । यद्यपि च- 

““कम्यासंस्थे रवो शक्र शुह्छामारभ्य नन्दिकाम् । 

अया्ी त्वथवैकाशी नक्ताशी बाथ वाग्वदः ॥ 

प्रातःस्ायी जितदढन्दस्िकालं शिवपृजक्रः । 

जप्ोमलमायुक्तः कन्यका भोजयेत् सषा" 

इति देवीपुरायो प्रतिपदाद्युपक्रमात्सदेतिवचनाश्च पृजःजपगदि- 
बद्चोमोऽपि शत्यं कन्तैव्यत्वेनोक्षस्तथापि वक्यपुरःगो “नवा्म्यां 

मद्रकाली, इत्युपक्रस्यः "होमेत्राह्मएतपशेः' इत्यएटसीदरत्यमध्यऽ- 
भिधानात् , 

“नवम्यां बलिदानं अ कत्तव्य च यथाविधि। 

जपं होमं च बिधिषत्कु्यां्तत्र विभूतये” ॥ 

दति काल्िकापुराशे च नवसीकृत्यमध्ये ऽभिधानाच्द्य्रखमःचारा- 

च्ामयतिथिसम्बन्धन नवम्यामंव वा हमः कत्तेज्यः। शिच्श्च 

शिवा च शिषो तयोः पृज्ञक्रः। देवीपृजात्मकत्वाह् तस्य । अत्रच 

देवीयुरासे नण्दा भतिपदेब । प्रथग्रोपस्थितत्वाव् । अअयाचित्वाद्ीनां 
नियमानां वाशष्दभअवशाधासंस्या संभवश्च स्वदय विकल्पः | 

पूव लिलितकालिकापुराणे तु पत्रिकापरूजायाः षष्ट्यादित्वान् षय्ख्येभ 
नन्दा । शयाचत्बादीनां च यथासंख्यमन्वयः । अथषटब्दृश्रवणात् 

संभवाश्च ! बलिदानं त्वष्टमीनवग्योरव | 
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“पुनः पूजां तथाष्टम्यां बिशेषेखसमाखरेत्। 

आगर अ स्मयं कुया दरक्लिदानं महाभिशि । 

प्रभूतवलिदानं अ नवम्यां विधिवश्चरत् । 

इति कालिकापुराणात् । 

यद्यपि च देवपूजायां बाक्मणानामप्यधिक्रारः। 

““क्तश्यं प्राह्मणाचेस्तु कषत्रियेर्लोकपालकेः । 
गोधनाधं तथा बेश्येः शरैः पुत्रसुखार्धिभिः॥ 
सौभाग्याय. तथा खी भिरन्येश्च धनकाङ्क्षिभिः। 
मदात्रतं महापुरयं शङ्करा्येरुश्ठितम् ॥ 
कल्यं सुररजन्द्रःदेवीमक्ति समन्वितैः” इति देवीपुराणात्। 
“स्तैः प्रमुदितह ए्रह्मणेः क्षत्रिये दपेः। 

वैश्यैः श द्रम क्ियुक्तैम्लेदैरन्वेश्च मानवः ॥ इति भबिष्यो्चराञ्च । 

तथापि यथा सुरया स्वगात्रख्धिरेण च पमा ब्राह्मणस्य 

न भवति । 

“स्वगात्र धिर दत्वा ब्रह्महत्यामकाघ्रयात् । 

मद्यं दत्वा बाक्षणस्तु बाह्मयादेव हीयते" ॥ 

इति कालिकापुराणात् । “मद्यमयेयमदेयमनिग्राहयम्,, इत्युशनो- 

यना । तथा पशुबलिष्टानमांक्तनेवे्यपूजापि तस्य न भवति। 
हि 9 (२१ 1] 

तस्याः “राजसी बलिदानेन मेवद्यः सार्भिषेस्तथा" इति राजसत्वात्। 

ब्राह्मस्य च साच्विककमंस्वेवाधिकारस्य भगवद्गीतादिषु प्रसिद्ध. 

त्वात्। तेन “सात्विकी जपयज्ञायेनैवेधेश्च निरामिषा? इतीयमेष 

भवति । स्पष्टमेव च “कन्यासंस्थे रवो शक्र ” इत्यादिना । 

“दुर्गाग्रतो जयेन्मन्त्रमेकचित्तः समाहितः" इत्यन्तेन सर्व खा- 

धरणएपृज्ञाप्रकारमभिध्ाय-- 
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“तदद्धंयामिनीरेषे विजयायं नरपोत्तमः। 

पञ्चाब्दं लक्षणोपतं गन्धधूयस्तगचिकम् । 
विधिवत्कालि क"लोति जघ्व। खड् गेन घातयेत्" । 

इति पशुबलिदानादि राजृत्यत्वेनेव देवीपुराणेऽमिहितम् । श्वं च-- 

"पशुघातः प्रकत्तंज्यो (१) गवलाजवधस्तथा । 

तथा देषीं पूजयित्वा येऽद्धर बरेऽ्मीषु च ॥ 

घातयन्ति पशन् भक्त्या ते मवन्ति महाबलाः । 

बलि च ये प्रयच्छन्ति सध॑भूतधिनाशनम् ॥ 
तेषां तु वप्यते देधी यवक्रस्पं तु शङ्करम्" ¦ 

इत्यादि यावत्किञ्चिन्नानापशुधाततद्रलिदानविधानं शिष्टपरि- 

" गृहीतकालिकाशेवीपुराणादिगतं तदप्नीषोमीयादिपशुहिसान्यायेन 

धरम्यमपि क्षत्रियादिविषयमेवेति तत्कारो न लिख्यते। शत एव 

विस्तरभिया चाश्वादिपूखषिधिरपि न लिख्यते! माषभक्तादिना 

तु बलिदानं ब्राह्मणस्य भवति । 

“म,ष (२) कुत्मापमांसाचेदंयो दिक्षु बलिनि । 

कूष्पारडमिक्चुदर्डश्च मद्यमासव एव च । 

पते वक्ञिसमा ज्ञेयास्तपौ दागसमा मताः" । 

इतिकालिकापुराणात्। हाममन्त्र्च “जयन्ती, इन्यादिः। 

“नेनैव तु मन्तरेण जपहोमादि कारयत्” इति प्राग्लिखजितदेषौपुरा- 
णात् । शोमद्रभ्ये चाज्यतिलादि । “पूजयेततिल्ोमेश्च दधिक्षीरघृता- , 
दिभिः" इतिदेवीपुराणात् । 

(१) गवलो महिषः 

(२) “कुटमषं काञ्जिके यावके पुमान्" इति मूधन्यान्ते मेदिनी । 
कुरमापा मापादिमिधमधेस्वि्नमोदनप्निनि मुकुरः । “ 
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केचित्त मकंरेयपुराणागतसप्तशतीस्तयन प्रतिश्णोक. स्वाहा- 

कार्ते तिलसपिमिध्रपायसेन दामं कुवन्ति प्रतिश्ोक्ं च 

“जुहुयात्पायसं तिलरसलाप्षा" इति रहस्थाख्यप्रन्थवचननं च तत्र. 

प्रमाणमुपन्यस्यन्ति । 

एवं नवम्यां होमं समाप्य प्रत्यहवन्नियमयुक्ता देषीपूजाकुमारः 

पुजनत्र हमणएभोजनादि कृत्वा दक्षिसामाचार्याय दद्यात् । 

"नवम्यां पृं ब्पूज्ञा कर्तव्या भूतिमिच्छता । 

दक्षिणां वद्य च आचार्याय निददयेत्? ॥ 

इति मत्स्थसृक्तात् | 

“छाश्रििने मासि शुक्ले त॒ क्यं नवरात्रकम् | 
प्रतिपदादिकरमेरोच यावच्च नवमी भप्रत् । 

त्रिरात्रं वापि कत्तव्यं सत्तम्यादि यथाक्रमम्" । 

इति भविष्धात्तरवबनात् । 

“लबन्धामिषेका वरदा शुष्क चाश्वयुजस्य च। 
तस्मात्सा तन्न संपूज्या नवम्यां चरिडका वुधैः” % 

इति भविष्यवचनाश्च नवम्यां प्रतिपदा दिवत्पूता आआवव्यकी । 

श्रथहशम्यां दृषोविसनं (नवनस्थागश्च । 

शत एव भविष्यवुरणोक्तं प्रतिपद्ादिविशेययूज्रकर्टेऽपि 

नवमीपयन्तं पूजामुक्त्वा दशम्यामेव त्रिसजतमुक्तम् । 

“केशसंस्कारद्रव्यादि प्रदृद्यात्प्रतिपदिने । 

पट्ट डारं {द्तोयायां केशसं यमहेतवे ॥ 

दपण च तृत्तीयाया सिन्दृरालकक्षं तथा । 

मधुपक चतुर्थ्या नु निल नेतरमण्डनम्॥ 



तिथितत्छविवेचनम्। २६५ 

-पञ्चम्यामङ्करागं च शंक्तथालङ्करणानि च। 

षष्ठां चिल्वतरौ बोधं सायं संध्यासु कस्येत् ॥ 
सप्तम्यां प्रातरानीय गृहमध्ये प्रयेशयेत्। 

उपोषरमथाएम्यामात्मशक्प्या च पूजनम् ॥ 

नवम्यामुग्रचरडायास्तदवकेवार्च॑नं दिषा । 

पूजा च बलिदानं च तत्वमातृः प्रपूजयेत् \ 

कुरी पूजनीया च भूषणीया च भूषरोः। 
संपूज्य प्रषणं कुर्याहिशम्यां शाबसयोत्सवैः ॥ 
श्रनेन विधना यस्तु शैवीं पूजयते नरः । 

स्फम्द वत्पालयेत्तं तु देवी सर्वापदि स्थितम् । 
पुत्रदरघनरद्धीणां संख्या तस्य न विद्यते । 

भुक्स्वेह परमान् भोगान् प्रत्य देवगसो भवत्” ॥ 

इति काशिकरापुराणेऽपि कल्पान्तरे रामरावणयोर्जयपर.जया्ं 
भरतिपदि देव्याः प्रवाधनं द्वितीयाप्रभृत्यष्टमीपर्यन्तं रामरावणयुद्ध- 
दशं पूवकं नवम्यां हतस्य रावरवधस्य दशंनं चोक्त्वा- 

“निने रावणे वीरे नवम्यां सकलैः सुरः । 
विशेषपूजां दुर्मायाश्चक्र लोकपितामहः" ॥ 

इति नवम्यां दभ्या विरोषपूजामुक्त्वा तेनेव च प्रतिपत्पभूति- 

"पूजां सृचयित्वा “ततः संपरषिता देवी दशम्यां शावरन्सवैः, इति 
दशम्यामेब विसजंनमुक्तम् | 

एषं सति यत्केपांचिह् भ्रान्तानां नवमीपारणाचरणं तन्मुल- 

भूतवचनकर्पनं च तत्सवं शिष्टैः कदाचिद एमीयुक्तनवम्यां नवमीरृत्ये 

जाते दितीयसवम्यां क्रियमाणां पारणामुपलम्य । तत्न नवमीप्रयुक्तःव- 

प्रात्य प्रवृत्तः शक्तिशरन्त्यैवासाधुशष्द्रयोग श्युपेक्षणीयम् । 

प्रतिषदादिदेषीपूजाशक्तो सप्तम्यादिदिनत्रये यथाक्रमं मूलादि- 
नक्चत्रतरययुनं केवले वा मह्म्थाद्विदिनङ्कये नतरम्यामेव वा संपृज्य 
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श्रवणेपेतायां केवलायां वा दशम्यां दभ्या नियमानां च विसर्जनय्। 

` श्रष्रम्यामेव वा सम्धूस्य नवम्यम्नित्युक्तम्। षष्टय।दिपक्षस्तु 
पत्रिकापूजायाम् । सा च वश्ष्यते। 

इयं चाष्टमी नवमीविद्धा प्राह्मा। " वस्ुरन्धयोः इति युग्मः 
वचनात्। 

श्रष्टम्पामुदिते सूपं दिनान्ते नत्रमो भवेत् | 

कुञवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयत्नतः” ॥ 

इति विशेषषचनश्च । 

(नाष्टपरी सक्तपीयुकता सप्तमी नाष्टपीयुता? इत्यादीनि चाष्मौ- 

नवमो गिणंयगप्रकरणलिखितानि बचनान्यत्रोपोद्रलकानि । तेन नषरत्र- 

व्रतस्य नक्तव्रतत्वेन परतिपदादिक्रमेण विशेषवचमच्चष्टम्यामपि 

रात्रावेष पूजेति करम॑क्ालम्यपपित्वात्सप्तमी विद्धेव रात्नियोगिभ्यष्टमी 
तश्र प्राहेति यद्यपि प्रतिभाति । श्रत एव दुर्गामक्तितरङ्िश्यामपि- 
¢रा्रिपूजायामष्टमी राज्रियोगिनी पूर्वव प्राह्मा । कालत्यामिशाख्मात् । 

युग्मादिवचनं तु दिषपूजाविषयम्"दत्युक्तम् । दथापि- 

“्रष्टम्या नवमी युक्ता नवम्या चाष्टमी युता । 

अद्धंनासीश्वरधाया तिथिः स्ंव्रतादिषु" ॥ 

स्वेषु रात्रिसाध्येष्वपि । 
"नवमीसं युता कारयां सदा दुर्गाष्टमी वुधैः । 
सप्तमीक्षयुता हन्ति पुवरेपूरयफलं तम्” ॥ 

सदा राऽयस्पशंऽपि। 

“नवमी सहसंयुक्तामष्टमीं कारयेदुधम् । 
दुर्गां देवी तथा पूज्या पूवंचिद्धां न कारयेत्" । 

इत्यादिभिर्षिष्णुधरमो त्तरदेवीपुराणस्कन्दपुराणादिगतैः स. 
संमरतिरेषवचनेर्गोरीततीयादिवत्कमकालघ्यात्िशास्रं बाधिता 
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नवमीयुतायमिव रात्रावसत्यामष्यषटम्यां नवमीपूजया सह तन्त्र 

शाषटमीपूजोचिता । श्रत पव कामरूपीयादिनिषन्धेषु वचनम्- 

“श्रष्टम्थाः शेषदेरडश्च नवम्याः पूवं एव च । 

तत्र या भ्रियते पूज। विद्या सा महाफला" ॥ इति ॥ 

"ष्टमीनवमीषंधौ तृतीया खलु कथ्यते । 

तत्र पूज्या स्वहं पुत्र योगिनीगणसंयुता ॥ 

इति कालिकपपुरासोक्तै तृतोय। सन्धिषूजाप्यषटमीनवमीपूज्ञभ्यां 

तन्त्ररेव क्िद्धधति । “ऽपोषितो द्वितीयेऽहि पूजयेत्पुनरेव ताम्" 
इत्यष्टम्युपवासपरदिनविहिता तु नवमीपूजा प्रातवं्तमानायां नवम्यां 

कत्त शक्यैव । “विसर्जनातपूरवंम्" इति न तवनुरोधेनापि सत्तमीयुता- 
यामष्टम्यामुपवास।दि । उपवासे श॑विशेषतोऽपि नवमीसतमी- 
विद्धविधिनिषेधो । गगं- 

“पकादश्वषटमी षष्ठी पौर्णमासी चतुर्दशी । 
श्रमावास्या श्रयोदशी ता उपोष्याः परान्धिताः ॥* इति । 

स्कन्दपुराण- 

"पष्ठधकादश्यमावास्या पर्षिद्धा तथाष्टमी । 

सप्तमी परविद्धा च नोपोष्यं तिथिपश्चकम् । इति। 

अत्र चमी शुका । 

"शुङ् पक्ेऽष्टमी चेव शुद्धपक्षे चतु्ंशी । 

पूथंषिद्धा न कत्तव्य कत्त॑ग्या परसंयुता ॥ 
उपवासादिकायेु एष धर्मः सनातन,” इति निगमात् । 

श्रत पएतरं॑दुरगोरिसवभरकरणे नवमीयुताया शरष्म्याः प्रशंसा 

मीमपराक्र॑मे । 

२८ 
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न्ने दिवा न निशापि च विषहता न च स्चमिशल्यसमोपहता 1 

यदि चा्टमिरोषभवा नवमी श्रमरेरपि पूज्यतमा कथिता” ॥इति। 

यदि तिथिद्धेधे शअरषमीशेषभवा नवमी मवेन्नवमीविद्धा्टमी 
लभ्यत इति यावत्तदा सा श्रमरेरपि पूज्यतमा भवेत् । यतो दिवा 
निशायामपि विष्िदिता च॒ भवति। विष्ठिदृष्तिश्य तपू वंदलस्थ 
ूर्वाहार्रे गतत्वात् । सप्तमीशब्येन शल्यवद तिदुेन सक्षमीशेषेण 

चोपता न भवतीन्यस्याथंः। यदा तु नवमीदिने सूर्योदयोत्तर- 

मष्रम्यालिपुहक्तंबया पिखाश्नवमी विद्धत्वेऽपि परेद्युः क्षयवशान्नवमी 
सुर्योदय न स्पृशसि प्द्!एमी सप्तमी विद्धेव प्रष्ठा । 

“यदा सूर्योदय न स्याश्नवमी चापरेऽहनि । 
तदाएमीं पङुर्वीतन सप्तम्या सहिता वप ॥ 

इति स्ठतिसंग्रहवखन.त् । तथाच- 

“श्रहं भद्रा च भद्रा च नावयोरम्तरं कयित् । 
तस्माद्वे सप्तमी विद्धा कार्या दुर्गाष्टमी तिथिः" ॥ 

इत्या रोन्यपि वचनान्यतद्विषयारयेष । 

धमरूनिनापि हि संयुक्ता सदा त्थाज्याष्टमी बुधेः। 
लेशमाभ्रेण सप्तम्या रपि स्य।चदि दूषिता" ॥ 

इति निषेधश्च पूरवोक्तविधयः। श्रव यथपि “श्रषटम्यामुदिते सूये" 
“द्रभ्वनारीश्वरप्राया" इत्यादिवचनेम्यः शुद्धाया श्रपि पूर्वाष्टम्याः 
परित्यागेन नवमीयुक्ताया श्राहयत्वं प्रतीयते। तथापि बहुषु वचनेषु 
सप्तमीयुतानिषेषसाहचयेरेवोत्तराग्राह्यत्वविधानाश्चाविद्धोत्तरदिने न- 
वमीयुक्तापि पूर्वेव ग्राह्या । श्रत एव गौरीतृतीयायाश्चतुर्थीयोग- 
प्रगंलामाओण माधेवनोक्तः शुद्धत्यागो नाद्रतः। केषलं “वर्जनीया 
प्रयत्नेन सतमीत्रेधसंयुता "पूवे विद्धां न कारयत्" इत्यादविचनेभ्यः 
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परतोयमान श्रोस्सर्मिकलिमुहत्तेवेध एवात्र निपेधप्रयो त्रक्षो न चत्तर- 

दिने त्रिमुहत्त॑सत्वमेव ब्राह्मतप्रयोजकषम् । िन्तु- 

“संप्तमीशदयसंविद्धा वज्ंनीया सदाएमी । 

स्तोकापि सा तिधिः पुर्या यस्यां सूयादयो' भवेत् ॥ 

लेशमात्रेषठ सत्तभ्था ख कार्योदियगामिनी, | 

श्त्वादिवचनाहू गोरीतृतीयावदेवास्पेनापि सप्तमीयोगेन त्याज्यत्वं 
धटिशोऽप्युदयमाध्रसस्वनापि चोत्तरस्या ग्रा्यत्वं दव्यम् । 
'तरतोपवासनियमे धरिकेका यदा भवत्” इत्यादिसामान्यवचनेभ्यः। 

नवमी तु सदाष्टमी विद्धेव ् राह्या युग्मवाक्यात् । 

“श्रावणी दुगनवमी तथा दूरबष्टमी च या । 
पू्वविद्धेव कत्ता शितरातिर्वले्दिनम्” इति वंवनात् | 

शश्र्वयुक् शुङ्ध पक्षे था श्रष्टमी भूलसंयुता। सा महानवमी 
परोक्ता"इत्यादिवयनाश्च । यदा तु नवम्यष्टमीविद्धा भूत्वा द्वितीव- 
दिनेऽपि सूयंदये श्रियती भवति तदा नवमीपरग्ुक्तस्य पूजनैः 

हृतत्वेऽपि महावलिदानमात्नं द्वितीयदिने कत्त्यम् । 

“श्रषटभ्यामुदिते सूये दिनान्ते नमी भवेत् । 

प्रभाते बलिदाने च कियन्माश्रापि लभ्यते ॥ 

नवम्यां तत्र संपूज्या दुगा दुगातिनाशिनी" । 

इति वचनात् । श्रत्र पूजा बलिदानरूपेव 

“दूयोदये षरं रिक्ता पशा स्थादपरा यदि । 
बलिदानं प्रकतंग्यं सत्र देव्याः शुभावहम् ॥ 

वज्िदाने इतेऽषटम्यां राष्रभङ्खो भवेन्मृप । 

इति देवीपरशात्। 
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त्र बलिदानं नधमोप्युक्तम्। अ्टमोप्रयुक्तस्य तत्रेव कत्त 
स्यत्णात्। द्वितीयदिने नवम्या श्रलामे तु पृवं्यरेव नवमीमध्ये 
कायम् । , 

“दशम्यां बलिदानं तु दीयते यत्र मानवैः । 

तद्ाष्र' नाशमायाति मरकोपद्रवैः स्फुटम्” ॥ 

इति भविष्ये नवमीपरयुक्तबलिदानस्य दशम्थां करणे दोषध्रवणात् । 
या तु- 

“प्नारिविनस्य सिते पक्षे सुमुहत्तन सप्तमी । 

तस्यां च पत्रिका पूजा क्त्या नवनायकैः ॥ 

प्रशस्तां सफला बिल्वशाखामाहत्य पूजयेत्" । 

इति ज्योतिषशास्त्रे विहिता वबिल्वशाखायां दुर्गापूजा तदङ्गमूतं 

दित्वतरौ देवीबोधनमारिवनरृष्णनवम्यामाद्रायुक्तायां केवश्नायां 

घा कत्तव्यम् । 

“कन्यायां छृष्णएपन्े तु पूजयि्वाद्ंमे दिवा । 
नवम्यां बोधयेद् वीं म्ाविभवविस्तरः ॥ इति लिद्भयुराणात्। 

“षे मास्यसिते पक्षे" इति प्राग्टाहतदेषीषुराणाश्च । नवम्यां 

बोधनासामथ्यं नवरात्रास्वरगतषष्ठयां तत्कतव्यम् । 

“पयां बिररतरौ बोधं सायं संध्यासु कारयेत्" इति भविष्य- 
वचनात् । तेन दिवेत्युकतस्दाश्चवमी पूवाहृ्यापिनी बोधने प्राह्या । 
उभयत्र तद्वथापावद्रायोगो धिनियमकः। षष्ठी तु सायंसध्या- 
व्यापिनी । श्रामन्त्रशं तु षष्ठथारेष । “ज्येष्ठानक्षजयुकायां षष्ठां 
बिर्वाभिमन्त्रणम्"” इतिप्रागलिखितदेवीपुरःणात् | बोधनादिषु 
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तच्चक्तिथिषु तत्तन्नक्षशयोगे फलाधिक्यम्। न त॒ स एवाव्रणीयो 
लिङ्कपुराणदेवलवचनाभ्यामित्युक्तम् । 

“तिथिः शरोर देवस्य तिथौ नक्षत्रमाधितम् । 
तस्मात्तिथि प्रशंसन्ति नक्षत्रं न तिथि विना”॥ 

इति उ्योतिःशाखाश्च । श्रत्रच 

“युगादा र्षवद्धिश्च सप्तमी पावंतीप्रिया । 
सूर्यो्यमुदीक्षन्ते न तत्र तिथियुग्मता* ॥ 

इति वचनेन, “प्रातरावाहयेदेवीम्" शइत्यादिप्रागृक्षिखितवचनैः । 

“पत्रोविसर्जनं रात्रौ प्रवेशं वा करोति यः। 
तस्य राज्यविनाशः स्याद्राजा च धिकलो भवेद् ॥ 
कऋश्षयोगानुरेधेन रात्रौ पर्रीपरवेशनम् । 
विक्षगं वा चरेद्यस्तु सराष्रः स विनश्यति" ॥ 

ति निषेधेन च प्रीप्वशनस्याष्टमीविद्धायां सप्तम्यां प्रातः. 

क संव्यत्वात्तदव्यवदहितपृषं विमि पव सायां वष्थमाषेऽष्या मश्वं 

कायम् । तदुक्तं ब्रह्मरडपुराणे- 

“पश्रप्रवेशातपृेधुः सायाहे विस्ववासिनीम् । 

खरडीमामन््येद्धिदान्नान्र षष्ठीपुरस्क्रियाः ॥ इति ॥ 

मत्स्यसृक्तं च- 

“ज्येच्रा वाप्यथवा षष्ठी सायं काले न चेद्धषेद् । 

सायमेव तथापि स्यादिस्वशासखाभिमन््ररम् ॥ 

पूवी षष्ठी सनक्षश्रां सायं प्राप्तामपि त्यजेत्। 

यद् तु पत्रिकाषूजा न परेदय॒भ॑विष्यति ॥ 
संनिरृष्टं तु यत्पुवं पत्निकादिवसस्य तु । 
तददिने वरणं छृत्वा परे शाखां प्रवेशद्रेत्"” । इति । 



३५२ कालतत्वधिवेचने 

तेन पत्रिक्रापूज्ञायां हस्तम्यादितिथित्रयं भ्रातःकालीनमुततरोत्तर- 
तिथिविद्धमेव प्राह्यम् ¦ 

^प्रतराप्राहयेत्” इनिवचनेन प्रातरेव तत्पवेशादि विधानात् | 

“मगवत्याः प्रवेशादिविसगन्ताश्च या क्रियाः| 

तिथाबुदयगामिन्यां सवास्ताः कारयेद्ुधः” ॥ 

इति नन्दिकेश्वरपुराणाश्च । एवं तति- 

“शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 

सा कार्योदयगायिन्यां न तत्र तिथियुग्मता” ॥ 

इत्यपि वचनं पत्रिकापूजापरमेव । न तु नवरान्रत्रिरात्रादि- 
विहितकेवलप्रतिमापूञाविषयमिति न पूर्वोक्ततद्धिषयतिथिनिर्स- 

यस्यानेन विरोधः। 

यदा तु तिथिवुद्धथा संपूणंसप्तमीरूपपत्रिकाग्रवेशदिनापेक्षया 

घलुर्थदिने नवमी तसपरयुक्तपूज्ञायोम्या पौर्वाहिकी लभ्यते । पूवंवचने- 
र्टमीयुग्मतायास्वन्र तस्या बाधितत्वात् । यदा वा पक्रिकाप्रवेश- 
दिनोत्तरदिन पव त्रिमुहत्ता्टम्युत्तरं वस्त॑माना नवमी क्षयवशा- 

दुत्तरदिने नास्ति तदा चतुरहव्यापिनी दथहव्यापिनी षा पश्िकापूजा 

भवति । श्रत दव भविष्ये - 

“वती प्रपून्येदेवीं सप्तम्बादिदिनत्रये । 
दवाभ्यां चतुरहोमिषां हासवुद्धिक्शात्तिथेः ॥ इति । 

इदमेव लिङ्क" स्वपक्षेषुरा त्रिशब्दस्य तिथिपरत्वे । “श्रष्टम्या 

नवपीयुक्ता” इत्येतदपि वचनमेताटरशनवमी विषयमेव । पूर्वोक्तपूजा- 

विषयं लु वस्तुतः। संधिषृज्ञाविषयमिति {गौडाः ¦ बलिदानं च 
पत्रिक्रापुजायामप्यर्म्यां म्ानिशायां नवम्यां च दिवैव मवति । 
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शुनः पजां तथाष्टम्याम्” इत्यादिप्राग्लिखितकालिकाषुराणाव् । 
विसजंनं दशम्यामेवत्युकम् । 

पत्रिकाप् जा च प्रतिपत्प्तिष्ठापितदेवीप्रतिमासमीप एव । यदा 
प्रतिमापज्ञायामपि सपतम्यादिपक्षस्तदा पत्रिकयैव ख प्रतिमाया 

अपि देव्यर्थकृतगृहे प्रवेशादिविर्जनान्वं कच्च॑व्यमिति दुगमिक्ति- 
-तरद्िरयाम् । 

अयमत्र संक्षेपतः पत्रिकापूजाविधिः । 
श्रत्रारिविनङृष्णनवम्यामाद्रायुक्तायां केवलायां वा तच्छुङ्कषष्ठथां 

था ग्ये्ठायुक्तायां केवलायां सायंकाले शोभनविल्वतरुसमीपं गत्वा 
ॐ बिल्ववक्षाय नम शत्य््यंगन्धपुष्पधूपदीपनेवेधपुष्पाञ्जलिमि 
विल्वतर' संपज्य “जयन्ती” इत्यादि दुगं श्ागच्छेह तिष्ठेति 
बिल्ववक्षे दुर्गामावाह्य षोडशभिः पञ्चभिर्वोपचारोस्तां तथ्रव 

संपूज्य गीतवाद्यधोषपुरःसर तत्रैव देवीं विदोधयेद्नेन । 

“रावणस्य वधार्थाय शमस्यारुग्रहाय च । 

द्मकाले बरह्मणा बोधो देव्यास्त्वयि कतः पुरा ॥ 

श्वे मास्यसिते पक्षे नवम्यामाद्रंयोगतः । 

धीवुक्षे बोधयामि त्वां याषत्पजां करोम्यहम्" ॥ इति । 

षष्ठां बोधने तु “दषे, इत्यादिश्छोकस्थाने “अहमप्यार्विने 
षष्ठधां सायाहे बोधयाम्यतः" इति । ततो बिल्वतस्मामन्त्रयेष् । 

“मेस्मन्दरकेलासदहिमवच्छिलरे गिरौ । 
जातः श्रीफल्लवुक्ष त्वमस्विकायाः सद्ा प्रियः ॥ 
श्रीरोलशिखरे जातः भरीफल श्रीनिकेतन । 
नेतग्याऽसि मया वृक्ष पूज्यो दूगास्वकपतः” इति । 
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तते श्रागिषिनशुक्कसपतम्वां मूलथुकतायां केवलायां वा पृवंदिना- 
मन्तितविल्वतरुसमीपं गत्वा पुनस्तं संप्ञ्य इताञ्जलिः प्रसादयेत् । 

“विरेववृक्ष मंहाभासं स्वेदो शङुर्रियः। 

ग्रहीत्वा हव शाखां तुं दुरगापजां करोम्यदम् ॥ 

शखचेदोद्धवं दुःखं न च कारये त्वया प्रमो" इति । 

ततः फलद्वययुतां शोभनामपराजितादिग्गतामेकां शाखां 
छेदयेत् “वानस्य'त्येन मन्त्रणं । कचित्तु दिधि फर् स्वाहेति मन्त्रः। 

ततस्तां शाखाभानीय गृहाङ्णे पीठेऽवस्थाप्य शृद्धादकेन 
संख्य भिसवशालायै नमर इत्यर्व्यादिभिः पूजयित्वा बिल्वशाखायां 

शरयमरतिमपयां च देषीमावाहनपुरःसरं तथेव पूजयित्वा माष 
भक्तादिवलि च दत्वा दोलादिना शाखां प्रतिमां च पूजागरहद्रारदेश- 
अनीय तेवं स्थापयित्वा पूजागृहस्थितानि भूतानि भूतेभ्यो नम 
इति गन्धादिभिः संपूज्य 

“भूताः प्रेताः पिशाचाश्च ये वसन्त्यत्र मृतले | 

ते गन्तु मया दत्तो वन्ञिरेष प्रसाधितः ॥ 

पूजिता गन्धपुप्याेबंलिमिस्तरपितास्तथा । 

देशाद्स्मादिनिःसत्य पजा पश्यन्तु मत्छताम् । 

भूतेभ्य एब माषमक्तबलिनंम इति सपृष्पजक्षोत्सगेए बि 
तेभ्यो दचा- 

“न्रपस्पन्तु ते भूता ये भूता भूभिपालकाः। 

भूतानामविरोधेन पूजाकमं करोम्यहम्" ॥ 

फडिति तानपसारयेत्सषंपादींश्च चिकिरेत्् । तदकरणे वोष- 
स्मरणात् । तथा च कालिकापुराणे- 
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५ स्थितेषु तत्र भूतेषु नेवं मरडलं तथा। 

बिलुम्पम्ति महालब्धा न च गृहन्ति देवताः ॥ 

तस्माद्यत्नेन कर्तव्यं भूतानामपसारणम्" ॥ इति । 

शारवातिलके- 

“विक्किरान्विङिरेत्तश्र सप्त जप्तान् शराुना । 

लाजचन्दनसिद्धाथंफलपुष्पकु शाक्षताः ॥ 

विकिरा इति संप्रोकाः सवं विघ्न विनाशनाः” इति । 

शराणुः फडित्यखमन्त्रः। स चाभिमन््रेणे विक्षिरणे च । ततः 
पुनः शाखायां प्रतिमायां च देवीं संपूज्य “श्रीशैल इत्यादि, “नेत- 
"व्योऽसि ममागच्छं पुञ्यो दुरगांस्वरूपतः” इति दुगांरूतया शालां 
ध्यात्वा गीतवाद्यादिधोषेण प्रतिमासहितां तां पूञजग्रहं षेश्य- 

धश्रासोपितासि दुगं त्वं सृरमये श्रौफलेऽपि च। 

स्थिरा नितान्तं भूत्वा मे गृहे त्वं कामदा भवः ॥ | 

इति पूजास्थाने शोभनपीठोपरि स्थिरोषत्य॒पूरवोक्तप्रकारेण 
आणप्रतिष्ठां त्वा प्रतिष्ठामन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य सपुष्पानक्षतानादाय- 

“द्मावाहयाम्यहं देवीं रमये ध्रीफले तथा । 

केलाशशिखराहेवि विष्याद्रर्हिमपवंतात्॥ 

्रागत्य बिल्वशाखायां चरिडके कुर संनिधिम्? । 

"भगवति दुगं इहागच्चे' श्वयुभयोरावाह्य- 

“स्थापितासि मया दैवि धीफले मृरमयेऽपि च। 
श्रायुरायेग्यमेश्वयं देहि देवि नमोऽस्तु ते" ॥ 

भगवति दुगे दह तिष्ठेति स्यापवित्वा रृकलिः- 
३६ 
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“दुगे दुर्ग स्वकूपासि सुरतेजोमहावले । 

सदानन्दकरे देवि प्रखीद् मम सिद्धये ॥ 

प्येष भगवत्यम्ब श्रुक्षयज्जयप्दे । 

भक्तितः पूजयामि त्वां दुगे देषि सुराचिते ॥ 

षट्ेश्च फलोपेवेः पुष्पैश्च सुमनोहरे; । 

पष्टवे संस्थिते देचि पूजये त्वां धरसी मे ॥ 

दुगे देवि इहागच्छ सांनिध्यमिह कट्पय । 

यक्षमागान् गृहाण त्वं योगिनीकोरिमिः सह” ॥ 

इति पठेत् । ततो “जयन्ती"त्यादि । 

इं पां दुगाय नम इति गन्धपुष्पादियुतपाद्यं दत्वा, सौवर्णा- 
चर्ध्यपात्रे दुष्पाक्चतकुङ्कृमदधिदूर्वाकुशतिलबिल्वपत्रसहितं जलं 
निधाय तेनेव मन्त्रेण श्दमध्यं दुगये नम हत्यध्यं दत्वा तेनेव 
इदमाचमनीयमित्यादिक्रमेशाचमनीयपश्चासृतस्नानीयपुनराचमनीय- 
चख्जपुनरा्मनीयानुलेपनानि खा वुष्पाञ्चलित्रयं द्ात्““शरौ दुगये 
नमः" इत्यावृ्तेन । ततः- 

^श्रमनोद्धवं धरीवृक्षं शंकरस्य सदा प्रियम् । 

बिद्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि, ॥ 

इतिविट्वपन्रम्, 

“ब्रह्मविष्ुशिवाशीनां द्रोरपुष्यं सदा प्रियम्। 

तत्ते दुगं प्रयच्छामि सवंकामाथं सिद्धये ॥ 

इति द्रोणपुष्पं ख निवेद्य "यन्ती" शत्यादिनेमानि वुष्पाशि 
दुगाय नम इति जातिचम्पकादिसुगम्धिषुष्पारयपि दत्वा तथैव 
पदौ पनानानेषयपुनराचमनीयताम्बूलानि दत्वा पूजासाद्ुरयाथं 
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किचिहुवृक्षिणां च दवा स्तुतिभिः स्तुत्वा प्रणम्य दद्धाश्लिः 

प्राथयेत्। 

“प्रहिषघ्नि महामाये चामुरडे मुरडमःलिनि । 

दरन्धमारोग्यमेश्वयं देहि देवि ममोऽस्तु ते ॥ 
कुङ्कुमेन समालब्धे चन्दनेन विलेपिते । 

बिद्वपश्रकृतापीडे दुगं ऽहं शरणं गततः” ॥ 
स्वमङ्कलेति रपं देहि इति च श्ोकद्टयं पटेत्} बलि च 

दद्यात् । एवमेव महाष्टम्यामपि देवीपूजनम् । अर्धरात्रे विरोषतः। 

गीतघादनृत्यादिना जागरणं च कायम् । 

राजञा तु विजयकामोऽद्धराभरे विशेषपूजापूषंकं बलि दधात् । 
रह्मपुराणायुक्तप्रकारेण शस्रादिपूजां च कुर्यात् । महानवम्यामप्येव- 
मेव पूजयित्वा प्रभूतवलिदानं कयंम्। होमश्च पूर्वोक्तपरकरारेण । 

राक्ना त्वश्वपीडाशान्तये ब्रहपुराणोक्तप्रकारेण (१) रेवन्तादिधूजापि 
कार्या । एवं प्रविपदादिपक्षेण देवीप्रतिमा सक्षम्यादि च पत्रिकां 

महानवमीपयन्तं पूजयित्वा दशम्यां श्रवणयुतायां केवलायां वाः 
प्रतदंश्या विसजजनं कायम् । तद्यथा पवंवत्यजां विधाय प्रणम्य - 

(दुगा शिवां शाभ्तिकरी ब्रह्माणीं ब्रह्मणः प्रियाम् । 
स्वं लोकप्रेश्रीं च प्ररमामि सदा शिवाम् । 

मङ्धलां शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलम् । 
विश्वेश्वरीं विश्वमातां चरिडकां प्रणमाम्यहम् ॥ 

सक्देवमथीं देषी स्ंरोगभयाप्हाम् । 
ब्रह्म शपिष्डुनमितां प्ररम,मि सद्धा उमाम् ॥ 

(१) रेवन्तः सूर्यपुत्रविशेषः। तस्पूजामश््स्तु निरंयसिन्धौ 
२ दरिच्छेदे विजयादशमीव्रकरणेऽमिहितः। 

यथा-“सुयपुत्र महावा दायाहृदयनन्द्न । 
शान्ति कुर तुरङ्गासां रेबन्तायै नमो नम्रः ददि ॥ 
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विन््यस्थां विन्ध्यनिलया दिष्यस्थाननिवासिनीम् । 

योगिनीं योगमाता च चरिडकां प्रणमाम्यहम् ॥ 
इशानमातरं देवीमीश्वरीमीश्वरग्रियाम्। 

प्रणतोऽस्मि सद् दुर्गां संसारार्णघतारिणीम् ॥ 

य इदं पठति स्तोत्रं श्रशुयाद्वापि यो नरः। 
स मुक्तः सव॑पापेभ्यो दुगया सह मोदते" ॥ इति, 

छन्यैवां स्तोत्रैः स्तुत्वा बद्धाञ्जलिः “महषध्नि" श््यादि- 
श्मोकचतुष्येन प्राथ्यं- 

(विधिहीनं क्रियाह्यीनं भक्तिहीनं यद्चितम्। 

पूरं भवतु तत्सवं त्वत्मसादान्महेश्वरि ॥ 
इति पसा क्षमश्वेत्युषरवैकं पुष्पं ॐ दुर्गाय नम शृत्येशान्यां 

निःक्षिपन्विसन्य-- | 

“उत्तिष्ठ देवि चर्डेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च । 
कुरुष्व मम कटयाणमष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥ 

गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं देवि चरिडके । 

वज खोतोजले धुद्धधे तिष्ठ गेहे च भूतये" । 
इस्युस्थाप्य गीतवायब्रह्मघोपुरःसरं खरोतोजलसमीपं नोला-- 

“दुगे देवि जगन्मातः स्वस्थानं गच्ुपूजिते। 
सम्बत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय बे ॥ 
द्मां पूजां मया देवी यथाशक्स्था निषेदिताम् । 
रक्षणाथं समादाय वज स्वस्थानमुत्तमम्” ॥ 

इति ख्रोतसि प्रवाहयेत् । 

, श्रथ देवीपूजास्थानमागत्य शान्तिकलशोदकेन ्राहमलैरभिषिक्तो 

यजमानः कतशारददुगापूजाप्रतिष्ठासिद्धाथं ब्राह्मणेभ्यः सुरादि. 

वक्षिशां दत्वा यथाशक्ति ब्राक्षणान् भोजयित्वा स्ववन्धुभिः.साद्धं 
भुञ्जीतेति । - 
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राज्ञा तु तस्यामेव दशग्यामर-“श्रथातः व्रस्थानै-ग्याख्वास्यामः'” 

इत्यादिना गोप्थत्राह्मरोन विवाहमुदिश्योक्तं प्रास्थानिकविर्धि छत्व 
अथापराजितादशम्यां पोः विजययुहत्तं उच्छः प्रास्थानिक 
भिस्युपक्रम्य, तदष्येते शोकाः- 

“श्रलंृतो भूषितभूत्यवर्ग; परिष्छतो्ततरङ्गनःगः । 
वादित्रनादप्रतिनादिताशः सुमङ्लाचारपरम्पराशीः । 
राज्ञा निगंतव्य भवषनात्पुरोहितपुरोगमः॥ 
प्रास्थानिकविधि कृत्वा थतिष्ठत्पूवंतो दिशि}: 

गत्था नगरसीमान्तं वास्तुपूजां समारभेत् ॥ 

संपूज्य चाथ दिक्पालान् पूजयेत्पथि देवताः । 

मन््ेवेदिकपौरारौः पूजयेश्च शमीतसप् ॥ 

श्रमङ्गलानां शमनीं शमनीं दुष्छदस्य च 1 

दुःस्वद्नशमनीं धन्यां पपद्ेऽदं शमीं शुभाम् } 

ततः ृताशीः पूर्वस्यां दिशि विष्णुक्रमान् रमेत् । ` 
रिपोशच प्रकृति कत्वा ध्यात्वा च मनसाथ तम् ॥ 

शरेण स्वर्णपुङ्खेन विध्येद् हदयममंणि। 
दिशाविज्यमन््राश्च पठितव्याः पुरोधसा ॥ 

एवमेव विधि कुयांदक्षिखादिदिशास्वपि । 
पृज्यान् द्विजांश्च संपूज्य साम्बत्सरपुरोहितो ॥. 

गज्ञवाजिपदातीनां परक्षाकोतुकमाचरेत् । 

जयमङ्कलशब्देन ततः स्वमवनं विशेत् ॥ 

नीराउयमाणः पुरयाभिगणिकामिः समङ्लम् 

श्रायुरारोम्यमेश्वयं विजयं च स गच्छति ॥ 
नाधयो व्याधयस्तस्य भवन्ति न पराजयः । 

श्रियं पुरयमवाप्नोति विज्यं च सदा भुवि" ॥ 
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इति गोपथक्राक्यण पवो प्रस्थानादि कयत् सवे च 

अनास्तस्यामेव “उलङ्घ्येयुः सीमानं तदिनक्षं ततो नराः” इति कश्यप- 

घचनाहुभ्रामसतीमनमुलङ्ष्यारिविनशुङ्कपक्चं प्रकम्य 

“दशम्यां च नरः सम्यक् पजनीयापराजञिता । 

ेशानीं दिशमाधित्य श्रपराह प्रयलतः” ॥ 

इति पुराणसमुश्चयवचनाद् म्रामादैशान्थामपराहेऽपराजिता- 
पूजां कुर्युः । सा यथा-श्रदयाश्विनशुङ्कवदशम्यां क्षेमसिद्धयथं राजा 
तु यात्रायां विजयसिद्धधर्थमपराजितापूजामहं करिष्य इति सङ्कखप्य 
चन्द्नादिलिखिताष्टदलकमलमध्ये श्रपराजिताये नम इत्यपराजितां 
तदश्षिएतः क्रियाशकषत्ये नम शति विज्ञयां प्रतिष्ठाप्य श्रपराजञितायै 
नमः जयायै नमः षिजञयाये नम॒ दइत्यावा््नाद्युपचारेः संूज्य 
परणम्य- 

“मां पूजां यथा देषि यथाशक्त्या निवेदिताम् ! 
रक्षाथं तु समादाय वसस्व स्थानमुत्तमम्" ॥ 

इति विसजजयेत् । राजा तु प्रणमनन्तरं- 

“चारुणा प्रुखपद्मन विचित्रकनकोञज्यक्ता । 

जया देवी शिवे मक्ता सवंकामान् ददातु मे ॥ 
काञ्चनेन विचित्रेण केयूरेण विभूषिता । 
जयपदा माहामाया शिवभावितचेतसा ॥ 

विजया च महाभागा ष्दातु विजयं मम। 
हारेण सुविचिग्रेण भास्वत्कनकमेखला । 

अपराजिता शुद्ररता करोतु विजयं मम" ॥ 

इति प्राथ्यं हरिद्रारक्तवस्त्रे दुर्यायुक्तसिद्धा्थञान् प्रदक्षिणं 
वलयाकारेणावध्य- 
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"सदापराजिते यस्मात्तं लतासूत्तमा स्प्रुता । 

सर्व कामाथंसिद्धधथं तस्माच्च धारयाम्यहम् ॥ 

भवापराजिते देवि मम सर्षसमद्धये । 

पूजतायां त्वयि भ्रेयो ममास्तु दुरितं हतम्" । 

इति तदलयमभिमन्थ- 

५ यदे वरदे देवि दृशम्यामपरािते। 

भारयामि भुजे दक्षे जयलाभामिवृद्धये ॥ 
बलमाधेहि बलय मयि शत्रो पराजयम् । 
त्वद्धारणाद्धवेयुमं धनधान्यसमुद्धयः” ॥ 

इति मन्त्रेण वक्षिणबाहो धारयित्वा पृवंवदपराजितां षिसर्जये- 

दिति। सवं त्वाचारादुग्रामसीमातो बहिरीशानदिमातां शमीं 
पूजयित्वा “अमङ्गलानां शमनीम्? इति तां प्राथयेयुः । 

श्यं च दशमी खरडत्वे यदोत्तरोष ध्रवणयुक्ता तदेवेकादशीयुक्ता 
प्क्तविधो प्राहया । 

“उद्ये वृशमी फिचित्संपुरोकादशी यदि । 
भवरक्षं यदा कार्या सा तिथिविज्ञयाभिधा ॥ 
भवरक्षं तु पणायां काङुत्स्थः भ्रस्थितो यतः । 
उलङ्गयेयुः सीमानं तदिनक्षं ततो नशः” ॥ 

इति कश्यपवचनात् । 

"भषणे चापराजिता” इति पूर्वोक्तववनाश्च । “संपूरोकादशी*इति- 
वचनाच । तदा कर्मंकालव्याप्तिरपि नापेक्षिता । इतरथा स्पकषेषु 
नवमीयुक्तैव ्राह्या । शरपराहकाललामात् । 

“दशम्यां तु जनेः सम्यक् पूजनीयापराजिता । 
फेशागीं दिशम।धित्य श्रपराह प्रयलतः, ॥ 
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-इ त्यपराहस्य कका लत्वोक्तेः । 

“यापूणांः नबमीयुकता तस्यां पुञ्यापराजिता । 

समर्थं विजयार्थं च ध्रसिद्धधिधिना नरे: ॥ 
नवमीशेवसरंयुक्तदशम्यामपराजिता । 

ददाति विजय देको पूजिता जयवरद्धनी ॥ 
श्रार्िविने शङ्ख गते ठ दशम्यां पूजयन्नरः । 

पक्ाद्श्यां न कुर्वीत पजनं चापराजितम् ॥ 

कशमीं य: समुल्ङ्ध्य प्रस्थानं कुख्ते नरः । 

तस्य सम्वत्सरः राज्ये न क्र।पि विजयो भवेत् ॥ 

इत्यादिविचनेम्यश्येति संक्षेपः । 

तदयं सग्रर्ः- 

छअननेकतिधिसाध्येखु क्म॑स्वेकस्य कर्मणः । 
श्रभ्यस्तस्य प्रतिदिनं मिन्नभिन्नस्य वा वुनः ॥ 

यत्र सत्यपि मुख्यत्वे पूर्बापरदिनोक्तितः । 

उपजीडयत्वमेकस्याः पाधान्यं तद्गतस्य वा ॥ 
तां तिथि तत्र निर्णीय तत्पूर्वादिदिनेषु च । 

तत्तस्तिथ्यंशखच्वेऽपि तत्तत्क्मंति निरणंयः ॥ 

द्यत्र त्वरोषप्राधान्यं न चेकजोपजौीच्यता । 

स्वातन्ब्येण विनिरंयास्त्र तास्तिथयोऽखिलाः ॥ 

कर्मद्धथा दितिथिष्वेवं खतुरादिषु वास्तु तत् । 
पकस्या उपजीन्यत्व उदाहरणमष्टकःाः ॥ 

साकिञ्यादिप्धोनत्वे स्वंसाम्ये बहनि तु । 

्मभ्यस्तदेवीपूजात्मग्रधाने नवरात्रके ॥ 
उपवाखादिनियमाङ्ककेऽप्येषेव च स्थितिः । 
श्राद्यनन्दादि वश्ठधादि' खक्तम्यादि जयादि वा ॥ 



तिथितच्ध विवेचनम् । ३१३ 

नवम्यन्तमथाष्टम्यां नवम्यामेव षेत्यमी । 

छ्माश्विनश्वेतपक्षस्थे पक्षा उक्ता वतोत्तमे ॥ 

तत्र देवीपूज्ञनस्य मत्वा पूवाहकालताम् । 
मुहत्तंमा्नापि पग न तु दशंन क्ंयुता ॥ 

ग्राह्या प्रतिपदित्येषं बुधाः केचितप्रचक्षते। 
नक्तवतत्वमिच्छन्तो माधवादयाः प्रदोषगाम् ॥ 

पूजां मुख्यतयेच्छन्ति विहितेऽपि त्रिकालगे । 

धूजने नक्तभुजिवत्तेनात्रापि विनिर्णयः ॥ 
प्रामाशिकानां महतां तेषामिष्टो मयाप्यतः। 
नक्तभोजनं एवोक्तो निणंयोऽत्रापि योज्यते ॥ 
पूवश्रेव प्रदोषापतौ पूर्वान्थेषु परेव सा । 
दिनद्वये प्रदोषास्प्क् साय!हव्यापिनी परा ॥ 

या तु तत्र विशेषोऽयं तिथौ सायाहवत्तिनि । 
प्रारभ्य पूजा संस्थाप्या प्रदोषे तिथ्ययोगिनि | 

न तु सायाह्न एवा भुक्तरिव समापनम् । 
महाटमी तु नवमीविद्धा रात्रावसत्यपि ॥ 

नवम्यप्यष्टमीविद्धा बलिदानं तु तत्कृतम् । 

द्वितीयदिनवक्तिन्यां कायं सूर्योदयस्प्रशि ॥ 
तिथिद्धयप्रयुक्तं च तन्त्रेरोवाच॑नादिकम् । 
कायं पूरवे ऽहि नवमी यदि न स्यात्परेऽहनि ॥ 
सप्तमीयुक्तदा ध्राह्या न नवम्या युताष्टमी । 

नवमीङृतमेवेह कार च नवमीदिने ॥ 

पूजादि वलिदानं च न दृशम्धां कथञ्चन । 

मिलिते केवले वापि ष्टमीनवमीद्धये ॥ 
श्रयुकट्पतया भोक्ता पूजेतद् बतगोचरा । 

श्रष्टम्याश्च नवम्याश्च तत्रापीर्थं विनिरंयः॥ 
८० 



१४ कालतस्वविवेचने ९६४ 

केवलाणएटमीभिन्नेषु सर्व पक्षेषु चोदिता । 

विसर्जनात्मिका पूज्ञा समिदं शमीतिथो ॥ 
तेनत्रेवोपवासादिनियमानां समापनम् । 
उचितं तेन नवमीपारणा भ्रान्तिक्षल्पिता ॥ 

विल्वशाखात्मिकायां च पच्निकायामुमाचंनम्। 
विदितं यच्पुराेषु सप्तम्यदितिथित्रये ॥ 

देष्या बिल्वतरो बोधस्तदङ्गमिषरृष्णगे । 

द्रादरायुक्तं केवले वा पूर्वाह्न नवमीदिने ॥ 
कत्तव्यस्मेन सा प्राह्या तत्र पूर्वाह्नगामिनी । 
उभयत्र तथात्वे तु ग्राह्याद्राऋक्षयोगिमी ॥ 

इपशुङ्कगप्ष्ठथां तन्नवम्यां तदसंभवे । 
श्रामन्भसं तु त्रैव सायं चेतद् द्वयं भवेत् ॥ 

तन तद्कचापिनी तत्र सा ग्राह्या ताद्रशी दयोः । 

उयेष्ठायुक्ता यदा पत्रीपूजाहां सप्तमो भवेत् ॥ 
धातः परे चवि तदा काय पूवेयुरेव तत्। 
चष्रथभायेऽपि संध्यायां सप्तम्यादितिथित्रयम् ॥ 

सूलादिभत्रययुतं केवलं बोत्तरोक्तरम् । 
प्रातःकाल्लीनमेवेष्ठं यस्मिन् पत्रीप्रपूजने ॥ 

तदा च इासन्रद्धथोः स्याद् द्िचधुर्दिनगामिता। 

लिश्रदानं तत्रापि त्वषटमीनयमीटरतम् ॥ 

रद्ध॑रात्रे दिवा चव कत्तव्यभिति नियः । 

श्रपराजितापूजायां दशम्येकादशीयुता ॥ 

ग्राह्या तदेव श्रवणं यदा तस्यामतोऽन्यथा । 
सर्वंपक्षेषु पूर्वैव तत्छृत्येऽखिल एव सा ॥ 

संग्रहो निर्ण॑यस्येत्थं कत्तव्य पू्॑मीरितम्। 
दति श्रीमीमांसकमुकुरमासिक्य्रीरधुनाथवाजपेथयाजिङृतौ सामा 
स्यतोऽनेकतिथिस्ताप्यकर्म तिथिनिणंयो नवराघ्रनिरंयश्च क्पू: । 



कोभुदीकालविवेचनम् । ३१५ 

अथ कोमुदीमहोत्सवकालविवेचनम् । 
भ्रष्ण उवाच- 

“पुरा वामनरूपेण प्राथंयित्वा धरामिमाम्। 
ददावतिथिरिद्राय बलि पातालवासिनम् ॥ 

छृत्वा दैत्यपतेदंत्तमहोरात्रत्रयं नरप । 

सरहस्यं तदेतत्ते कथयामि शशुष्व मे ॥ 

इत्युपक्रम्य युधिष्टिरपश्चपू्ंकम्- 

“कात्तिक कृष्णपक्षे तु चतुर्दश्यां दिनोद्ये । 
श्रवश्यमेव कर्तव्यं लनं नरकभीरुभिः॥ 

श्रपामागंस्य पत्राणि भ्रामयेच्छ्रिसोपरि"। 

इत्यादिना भविष्योत्तरे पूशिमान्तकातिकङ्ष्णचलुरदर्यमावा- 

स्यातदुत्तरथतिपटू पतिथित्रये यो चिष्ितः कोमुयत्सवस्त्ेव चामा- 
बास्यान्तपक्षेणापि । नारदसहितायां च- 

“दषासितचतुदंश्या मिन्दुश्चयतिथापि । 
अदो स्वातिसंयुक्तं तदः दोपाबली भवेत् । 
तेले लक्ष्मीजंले ङ्का दीपाचलितिथो वसेत् ॥ 
श्रलक्ष्पीपरिहाराथंमभ्य इल्लानमाचरेत् । 
इन्दुक्षयेऽपि संक्रान्ता वारे याते दिनक्षये \ 

तत्राम्यद्भमदोषाय प्रातः पपाप्नुत्तय" इति ! 
तत्र चतुरदंशी तावद्भ्यद्गस्नाने । 

"ततश तपंणं कायं धर्मराजस्य न(मभिः। 

यमाय धर्म॑राज्ञाय मृतवे चान्तकाय च ॥ 

वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च । 
श्रीदुम्बराय दध्राय नीलाय परमेष्ठिने ॥ 

बृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नश्ः” | 



३१६ कालतच्वविकेचने 

इति भविष्योत्तर व विहिते यमतपंरो च “दिनोदयधातः- 

| शब्दयोः" समानाथंत्वास्मातःकालब्यापिनी पूवां परा वा ग्राह्या । 

गौडनिबन्धेष्वपि दिनोदय इत्येव लैङत्वेन तु पठितम् । 
“क्चिदिनोदये” इति पठितं तत्पूवंसम्ब येव । कचित्पायोदाक्षिणा- 
त्याचारसंवादी “विधुदये, इति पाठः । तत्र चन्द्रोदयकालीना साने 

प्राह्ा। तत्र या पूर्वैव प्रातश्नन््रोदयं थः वत्त॑ते सा खरडा 
स्वङृत्येषु दीपदानन्तेषु समीचीनेव । या तृत्तरेव प्रातथन्द्रोदये 
वा तावत्येव च समाप्ता तस्यामेव स्नानं वमतपंशं च काय॑म्। 

(“ततश्च तपरं कायम्" इति लानानन्तरं तद्विधानात् । तस्य 
कालविशेषायुक्तेश्च । 

दीपदानमपि यद्यपि “शति स्त्वा प्रदातव्या दीपाः सपूज्य 

देवताः" इति ज्ञानान्तरमेव विहितास्तथापि- | 

“ततः प्रदोषसमये दीपान् दयान्मनोहरन् । 

ब्रह्मविष्एुशिवादीनां भवनेषु मठेषु च” ॥ 

इति तस्य स्वतन्त्रकालविधानाक्रमायुसेधेन च कालवाधस्या- 

संभवात् । उक्थ्यपरमावस्य तु प्रधानधर्म॑त्वेन समयाध्युषितसुय- 

रूपाङ्षोडशिस्तोत्रकालवाधकव्वातपूवदयुरेव प्दोषध्यापिष्यां तन्मां 
क्तेव्यम् । 

कचित्तु “इति खात्वा” इत्यस्य स्थने “नरकाय पद्ातव्य ^” 

इति पठितं तदा संपूरंचतुदं श्यामाकमेव दीपदानस्य ख्ञानानन्तयं- 
मिति न तदञुरोधेन खरडायां कालवशायातं भिन्नदिनायुष्ठेथत्वं 
लानदीपदानयोसत्याज्यम्। नरकायेति नरकासुरोदशेनेति बहवः । 

कचित्तु “मशकाथो धूमः” इतिवन्निवस्येप्रयोजनपरत्वेन ग्याख्यातम् । 
य! तु दिनद्धयेऽपि ताद्रशी तत्र पूर्वस्यामेच सवं ल्नादि | 

संपूर्वात् । भूयःृत्यक्रमारुप्रहाश्च । यापि दिनढयेऽपि न तादृशी 
सापि पूरवेष । & 



कोमुदौकालविवेचनम् । ३१७ 

“स्वकालादुतच्तरः कालो गोशः पूर्व॑स्य कर्मणः" इत्युक्तमोरकालव्याति 
लाभात्। 

“पू्ंविद्धचतुद॑श्यां क तिकस्य सितेतरे। 
प्रत्यूषसमये ज्ञनं कुर्यात्तत्र प्रयल्लतः' ॥ 

इति पृथ्वीचन्द्रोद्यधृतक्चनाञ्च । चन्द्ोद्यश्चानपक्चे राऋषेव 

वन्तंमानया त्रयोदश्या चतुदंशी विद्धा भवति । रात्रिक्र्मस्वात्। 

ल्नानं त्वसत्यामपि चतुर्दश्यां प्रातरेव चन्द्रोदय एव वा भवति। 

“तिथ्यादौ च भवेद्यावान्” श्युत्तरतिथिक्षयपक्षेपेण शाख्तस्तत्र 
तिथेः सच्वात्। प्रातःपक्षे ध्वां तिथि समनुप्राप्य श्वस्तं याति 

दिवाकरः» इत्यनेनापि तथात्वात् । 

श्रपामागंशाखा च तुम्बीचक्रमदंकसितालोष्ठयुक्ता स्लानमध्ये 
शिरस उपरि प्रामशीया वुनः पुनः। 

श^श्रपामागंमथो तुम्बीं प्पुक्नारमथापरम् । 

प्रामयेत्ानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय वेः, इति ब्रह्मपुराणात् ।' 
“सितालोष्ठसमायुक्तं सकरटफ दलान्वित । 
हर पापमपामागं प्रास्यमाणः पुनः पुनः" ॥ 

ति श्रामणमन्नलिङ्ाच्च । 

यमत्पंणं चोधवीतेन प्राचीनावीतेन वा कायम् । 

ध्यक्ञोपवीतिना कायं श्राचीनावीतिनाथवा । 
देवत्वं च पितृत्वं च यमस्यास्ति द्िरूपता” ॥ इतिवचनात् । 

हेत्क्तिबल च्चुहकृष्यतिलसरूत्तिरावृत्यादिरूपदेव पिव्यधर्मवि- 
कलपोऽपि दर्यः । 

त्रच दीपदानानन्तरं यथाशक्तिरोवविध्रान् भोजयित्वा माष- 
पत्रशाकमिश्रं नक्तं भोक्तन्यम् । 



३१८ कालतरधतिवेचने 

५ततः प्रेतचतुद॑श्यां भोजयित्वा तपोधनान् । 
शेवान् विप्रान् धर्मपरान् शिवलोके महीयते ॥ 
माषयत्रस्य शाकेन भुक्त्वा तत्न दिने नरः । 

प्रेतचतुर्दशीकाले सपापः प्रमुच्यते ॥ 

नक्तं प्रेतचतुदंश्यां यः कुर्याच्चिवतष्टये । 

न तत्क्रतुशतेनापि प्रप्यते पुण्यमीटरशम्ः' ॥ 

इति लिङकुपुराणएव चनेभ्यः। 

हमावास्यामपि चतुदशीषदेव प्रातरभ्यङ्खानं कत्त॑भ्यम् । 

भविष्योत्तरे चतुरद॑शील्लानमभिधाय- 

“एवं प्रभातसमये त्वमावास्यां नराधिप । 

जञात्वा देवान् पितृन् भक्त्या संपूज्याथ प्रणग्य च ॥ 

इत्येवं स्न त्वेत्यतिदेशात्। नारदसंहितायामपि तिथित्रयं 
दीपावलित्वेनाभिधाय “तैले लक्मीः" इत्यादिना तत्राभ्यङुखछ्रान- 
विधानाच्च । 

श्रमावास्याकत्तव्यदीपदानं च यद्यपि ““छृत्वा तु पावणघ्ा्म्” 

इत्यभिधाय “ततो ऽपराह्समये" इतयादिराजकत्तव्याभिधानमष्ये--, 
“"दौपमालाकुले रम्ये विध्वस्तध्वान्तस्तंचये । 

प्रदोषे दोषरषिते शस्ते दोषागमे शुभे” ॥ 
इत्यभिधानात्स्वंरपि श्राद्धानन्तरं कर्तव्यमिति प्रतीयते। 

भ्राद्धदिने प्रदोष्रग्यापिन्यां च तस्यां तत्संमवत्येव । तथापि यदा 

पूवेद्यरेव परदोषव्यापिन्यमात्रास्या ध्राद्धयोग्या च (१) द्वितीयदिने 

तदा पूवंधुरेव प्रदोषे लक्ष्मीं यथाविभवं पूजयित्वा दीपदानं च इत्वा 

ब्राह्मणादिम्यश्च भोजनं दता स्वयं बान्धषेः सह भोजनं का्॑म- 

“दिवा तत्र न भोक्तव्य्रेते बालातुराजनात् । 
प्रदोषसमये लक्ष्मी पूजयित्वा यथाक्रमम् ॥ 

(९) तिथित्रयसाध्यमहोत्सवद्धितीयदिन इति भावः। 



कोमुदीकालविवेधनम् । २३१९ 

दौपवृक्चास्तथा कार्याः शक्त्या देवगृहेषु च"इत्यभिधाय- 

"ब्राह्मणान् भोजयित्वादौ संभोज्य च वुभुक्षितान् । 

श्रलंकृतेन भोक्तव्यं नववखोपशोभिना ॥ 

्िग्धेमुग्धेविदग्धेश्च निवृ तर्बान्धवेः सह" । 

शत्यादित्यपुरारोऽभिधानात् | 

विधेयत्वेऽपि कालविरोधे क्रमस्यानद्रत्यत्वात्। 

वस्तुतस्तु स्वकालप्राप्त्राद्धाचवादात् क्रमस्यात्राविधानमेव । 

श्रोतसगिकाखर्डतिधेरेव प्रायोभ्यवष्टारविषयत्वेन तस्य प्राप्तत्वात् 

उव्कादानमपि प्रदोष एव उयोतित्रन्थे विहितं तत्रेव कायम् । 

“तुलासंस्थे सहस्रांशो प्रदोषे भूतदशंयोः। 

उल्काहस्ता नराः कुयुः पितृणां मागेद्शंनम् ॥ इति । 

स्पष्टं च पूरवाग्राह्यत्वसुक्तं तत्रेव । 

“द्मावास्या यद्ा रत्रो दिवाभागे चतुदंशी । 

पूजनीया तदा लक्ष्मीविङ्घेया सुखरा त्रिका ॥ इति। 

प्रतिपद्यपि वीपावलीत्वात्परातरम्यङ्गल्नानं कृत्वा चय तादि कर्तव्यम् । 

“तस्माद् चतं पकक्तव्यं भमाते तत्र मानवैः । 

तस्मिन् चते जयो यस्य तस्य सम्वत्सर शुभम् । 

पराजये विषदं तु लग्धनाशस्ततो भवेत् ॥ 

्रोतव्यं गीतवाचादि स्वनुलिपैः स्वलङ्रृतैः । 

विशेषवञच भोक्तव्यं परशस्तैर्बान्धवेः सद । 
तस्यां निशायां कन्तेव्यं शय्यास्थानं सुशोभनम् । 

गन्धेसत्रेहतथा पुष्पेरनेमाव्येरलङ्कृतम् ॥ 



३२० कालतक्विवे 

दीपमालापरिक्षिप्तं तथा धूपेन धूपितम् । 

द्यिताभिश्च सदहिवैनंया सा च भवेल्निशा ॥ 

नवेवं खश्च संपूज्या दविजसम्बन्धिब न्धवाः+रत्यादित्यपुराणात् । 

तथास्यां सच दिनं संतोषेणावस्थानं प्रदोषे च बलिगाजं संपूज्य 
सदुदेरेन दीपानामन्येषां च वस्तूनां यथाविभवं दानं सवं कुयुः। 

“यो याट्रशेन भषेन तिष्ठत्यस्यां युधिष्ठिर । 
हपंदेन्यादिरूपेर तस्य वपे प्रयाति हि ॥ 

रुदरितो रोदते वषं हृष्टो वपे प्रहृष्यति । 
भुक्तो भोक्ता मवेद्रषं स्वस्थः स्वस्थो भविष्यति ॥ 
तस्मात्प्रहष्टेस्तुष्ेश्च कर्तव्या कौमुनरी नरे; । 
वैष्णश्री दानवीयेयं तिथिः पैत्री युधिष्ठिर” ॥ इति । 

"लोकश्चापि गृहश्यान्तःशग्यायां शुङ्घतर्ड्लैः । 
संस्थाप्य बलिराजानं फलैः पुष्पैश्च पूजयेत् ॥ 
यलिमुदिश्य दीयन्ते दानानि कुरुनन्दन । 

याति तान्यक्षयारथाहुमेयेतत्संप्रदशितम्” ॥ 

इति भविष्योत्तरात् । 

त्र वचने यद्यपि बलिपूज्ायां कालविशेषो नोक्तस्तथाप्येतत्पूवं 

वचनोक्त राजकत्तव्यत्पूजायां- 

“छत्वेततस्वमेवेह रात्रो देत्यपते्वलेः। 

पूजां कुर्यान्दरेपः साक्षादमो मण्डलक इते ॥ 

बलिमालिख्य दैत्येन्द्रं वणकः पञचरङ्केः । 

सवभिरणसंपृणं विन्ध्यावस्या समन्वितम् ॥ 
कूष्मारडवाण॒जम्भोरमुखद नव संवतम् । 

संपूण्टवदनं करिरोटोत्कटुएडलम् ॥ 



छौमुद्रौकालविवेचनम् । ०५ । | ३२१ 

द्विभुज देत्यराज्ञानं कारयित्वा चपः स्वयम् । 
ग्रहस्य मध्ये शालायां विशाल्ञायां ततोऽचयेत्" ॥ 

ति रात्रेः कालत्वायिधानात्सवंषामपि तन्न स पव कालः। 

शुङ्कवण्डलनिर्मिता प्रतिमापि तादश्येव । 

बट्युदतेन दीपदानमुकतं घामनपुराणे वामनकत्त कबलिवरदान- 
म्याजेन कार्सिकशुङ्कपक्षमधिहृत्य- 

“छीर प्रतिपदं प्राण्य तव भावी महोत्सवः । 

तध्र त्वां नरशादृल इष्टाः पुष्टाः स्वलंकृताः ।। 
दध्यंदीपप्रदानेन श्रचयिष्यन्ति मानवाः। 

बाल्िराज नमस्तुभ्यं विरोचनसुत शरभो ॥ 

भविष्येनद्र सुरारते पूजेयं प्रतिगृह्यताम्" इति । 

इयं च प्रतिपद्वलिपूजने पृव॑विद्धा ग्राह्या कालघ्यात्िलाभात्। 
^श्रतिपदाप्यमावास्या” शति युग्मवाक्यात्। 

“्राषणौ दुगंनवमी दूर्वां चेव हुताशन । 
पूवंविद्धेष कत्तंज्या शिवरत्रिव॑लेर्दिनम्” ॥ इति बृह्यमवचनाश्च । 

यद्यपि गवां पूजनं क्रोडनं चाभ्रेव प्रतिपदि “नन्दोदये त॒ तत्रैव 
पूजयेत्सुश्मीस्तथा” इति “सियः क्रीडन्त्यमावास्यां गावो नन्दासु 
करातिके" इति च विहितं तत्रापि सा पूरव॑विद्धेव ब्राद्या । 

“प्रतिपदशं संयोगे क्रीडनं तु गवां मतम् । 

परविद्धेषु यः कुयात्युत्रदारधनक्षयः ॥ 

या कुहः प्रतिपन्मिध्रा तत्र गाः पूजयेदरप । 

धूजने त्रीशि वर्द्धन्ते प्रजा गावा महीपतिः” ॥ इति देवलवचनान् । 

नन्दा प्रतिपत्तनसम्बन्धिन्युदये श्यादयेपलक्षिने प्रानःकाले' 

४१ 



२३२२ कालतच्वविवेचने ` 

ग्र्प्येतद्वचनात् “पूषा क्रीडनं गवाम्" इति वचनाश्च तत्कालब्बा- 

` पिन्युत्त प्रतिपद्रोक्रीडनादौ परतिभाति । 

तथापि ~, 

“गवां छी डादिने यत्र रात्रो दृश्येत चन्द्रमाः । 

सामो राजा पश्चन् हन्ति सुरमीपूजकं तथा” ॥ 

इति देवलेन निषिद्धत्वात्सा तत्न न प्राह्मा । श्रत पव चन्द्र 

दृशंनाभावे कचिदुस्तरापि तच्च ग्राह्यन्वेनोक्ता । 

“तियामगा दशं तिधिभंवेेतसाद्धं त्रिधामा प्रतिपद्धिवद्धो । 
दीपोत्सव ते मुनिभिः प्रदिष्टे श्रतोऽन्यथा पूवंयुते विधेये” ॥ इति। 

पुराण्समुखयेऽपि- 

'्वद्धमानतिथो नन्दा यदा साद्धत्रियामिका] 

दवितीयः वुद्धिगामी स्यादु्तरा तत्र चोच्यते? ॥ इति । 

उत्तरा नन्दा । तत्र गोक्रीडनादौ । पू्वंवचनेऽपि दीपोत्सव- 
पदेनेदमेच गृग्रते । तत्र कालायुग्रहलाभात्। न तु बलिपूजादिकाल- 

याधप्रसङ्कत् । चन्द्रदशेनाभावलामाथं साद्धत्नियामोक्तिसामर््याचच । 

“"काल्तिके शुङ्कपक्षे तु विधानद्धितयं भवेत् । 
नारीनीराजनं प्रातः सायं मदङ्गलमालिका" ॥ 

इति ब्रह्मृराणोक्तं तु कमरदयं स्वट्पायामपि द्वितीयायुक्तायामेव 
` श्रतिपदि कक्तव्यम् । 

“लभ्येत यदि वा प्रातः प्रतिपदुघटिकाद्यम् । 

तस्यां नीराजनं कायं सायं मङ्गलमाक्लिकाम् ॥ 
श्राशरिविनान्ते यदादशं नारीनीराजनं भवेत् । 

नारीणां तत्र वैधव्यं देशे ठुर्िक्षमेव च ॥ 



कोमुदीकालविवेचनम् । ३९३ 

कार्तिके शुङ्खपक्षादावमावास्याधरीद्यम्। 

देशमङ्भयाश्नेव र्यान्मङ्लमालिकाम्"* 

इति देवीपुरारगतान्वयग्यतिरेकवचनाचति। क्चित्कौमुटीः 
तिथित्रयपूव॑मावित्रयोदश्यामपि यमाय दीपदानमुक्तम् | 

“श्रश्वयुक्रष्णपक्षे तु त्रयोदश्यां निशामुखे । 

यमदीपं बिद् चादपमूत्युर्विनश्यति, ॥ इति । 

सत्र मन्तरोऽप्युक्तः- 

^रत्युना पाशदरडाभ्यां कालेनामलया सह । 

व्रयोदश्यां दीपद्ानास्सूर्यजञः प्रीयतां नमः" ॥ इति । 

त्रः चतुदश्यमावास्यादिकन्तव्योक्कादीपदानलकष्मोपृजादिषु 

्रन्जादिर्विरेषः प्राच्यनिवन्धे । ततरोक्ाग्रहणे.मन्त्रः- 

“शद्याशद्जहतानां च भूतानां भूतदशंयोः। 
उज्ञ्बक्षज्योतिषा दें हेयं व्योमवहधिना" ॥ इति । 

तदाने- 

"द्मभ्चिदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदृग्धाः कुले मम । 

उज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्” ॥ इति । 

तद्विसज्मे- 

“यमलोकं परित्यज्य श्रागता ये महालये । 

उज्ञ्वलज्योतिषा वतमं प्रपश्यन्तो वजस्तु ते” । इति । 

लध्मीपूजानन्तरं प्राथंना- 

“नमस्ते स्देवानः वरदासि हरिप्रिया । 

या गतिस्त्वत्यपर्नानां सा मे भूयाचैदचंनात्" ॥ इति । 



२२४ क्ालतच्वविवेचने 

““ुखराऽयां प्रदये तु कुवेरं पूजयन्ति वे । 
धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्यधिपाय च ॥ 

भवन्तु, त्वत्पसादान्मे धनधान्यादिसम्पदः" इति । 

दीपदाने- 

““भ्मभ्नि्योती रवि्ज्योतिश्चन्द्रो ज्योतिस्तथेव च । 
उत्तमः सवंज्योतीनां दीपोऽयं पतिगरह्यताम्" ॥ इति | 

भविष्ये- 
““स्ुखराग्रे हषः काले प्रदी पोरज्वलितालये । 

सर्वान् बन्धूनवन्धू श्च वाचा कुशलयाचयेत् ॥ 
प्रदीपवन्द्नं कायं लक्ष्मीमङ्गलदेततरे । 
गोरोचनाक्षतं चेव दाद ङकेषु स्वनः ॥ 
विश्वरूपस्य भार्यासि पड्म पद्मालये शुभं । 
मदालक्िमि नमस्तुभ्यं सुखरात्रि कुरप्व मे ॥ 

वर्षाकाले महाधोरे यन्मया दुष्कृतं कृतम् । 

सुखराच्रिप्रभातेऽद् तन्मे लक्षमर््यपोदतु ॥ 

या रात्रिः सवभूतानां या च देवेष्ववस्थिता । 
सम्बत्सरप्रियाया च सा ममास्तु सुमङ्ला ॥ 

माता त्वं सवभूतानां देवानां खष्िसंभवा । 

्राख्याता भूतले देवि सुखरात्रि नमोऽस्तु से ॥ इति। 

कीपाक्षलीप्रतिपदुत्तरयमद्धितीयास्यद्धितीयारव्यं लिङ्खपुराणे- 

““कात्तिके तु द्वितीयायां शुङ्कायां भ्रातृपूजनम् । 
या न कु्याद्धिनश्यन्ति भातरः सप्तजन्मसु", ॥ 

तस्या इति शेषः । भविष्योत्तरे त॒ - 

“प्रथमा श्रावशे मासि तथा भाद्रपदे परा। 
तृतीयाश्वयुजे मासि चतुर्थीं काक्तिके भवेत् ॥ 



कोमुदीकालविषेचनम् । ३२५ 

श्रावणे कलुषा नाम तथा भाद्रे च गीर्मला ¦ 

श्रारविने प्रतस्तंचारा कारिक याम्या मता? | 

इति चतस्रो द्वितीया उपक्रम्य प्रथमायां किचि्पायधित्तं 

द्वितीयायां सरस्वतीपूजा तृतीयायां श्राद्धं कर्तव्यत्वेन सुचयिण्वा 

चतुर्थ्यामस्यां कत्तंब्यमुक्तम् । 

“'कात्तिके शुङ्खपक्षे तु द्वितीयायां युधिष्ठर ¦ 
यमो यमुनया पूवं भोजितः स्वगे स्वयम् । 

श्रतो यमद्विरीया सा धरोक्ता लोके युधिष्ठिर । 

श्नस्यां निजगृहे पाथं न भोक्तव्यमतो बुधैः ॥ 
यत्नेन भगिनीदस्ताद्धोक्तव्यं पुष्टिवर्धनम् । 

दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विशेषतः 

स्वर्गालङ्ारवखाणि पूज्ञासत्कारभाजनेः । 
सर्वां भगिन्यः संपूज्या श्रमावे प्रतिपन्नकाः ॥ 

पिवृव्यभगिनीहस्त त्प्रथमायां युधिष्ठिर । 

मातुलस्य सुताहस्ताद् हितीधायां तथा चप ॥ 

पितुमांतः स्वसुः कन्ये तृतीयायां तयोः करात् । 

भोक्तञ्यं सहजाय श्च भगिन्या हस्ततः परम् ॥ 
सर्वासु भगिनीहस्ताद्धोक्तव्यं बलवद्ध॑नम् 
यस्यां तिथो यमुनया यमराजदेवः 

संभोजितः प्रतिजगतस्वससौहदेन ॥ 

तस्यां स्वसृकरतलादिह यो भुनक्ति 

प्राप्रोति र्लशुभगं धनमुत्तमं सः” ॥ इति । 

श्न्यत्रापि- 

“यमं च चित्रगुप्तं च यमदूता पूजयत् । 

््श्चात्र व्रहानव्यो यमाय सहजद्परेः ॥ 



३२६ क्रालतत्वविदेचने 

पडि मातंर्डज पाशहस्त यमान्तकालोकधरामरेश ; 
भ्रावृद्धितीयाङृतदेवपूजां गृहाण चाध्यं भगवन्नमस्ते ॥ 
धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज । 

पाहि मां किङ्करः सद्धं सुयंवुत्र नमोऽस्तु ते ॥ 
यमस्वसर्नमस्तेऽस्तु यमुने लोकपूजिते । 
वरदा भक मे नित्यं सूयपुत्रि नमोऽस्तु त” ॥ 

इति यमुनाधूजानन्तर तत्प्रणामः। 

प्रतिपन्नका मित्रभगिन्य इति हेमाद्धिः। पितृवयभगनी पितृव्यः 

सम्बन्धेन भगिनी पितृग्यकन्येत्यथं; । सहजदये्रातिमगिनीभिः। 

प्रातश्चन्द्रोदये वास्ते येषा रष्णचतुदं शो । 

सेवाम्यङ्काघवे प्राह्या पूर्वा वा यदि वोक्तरा ॥ 
यश्चतुदंशसंश्ञामिस्तदनन्तरमीरितम् । 

यमस्य तपरं तश्च कायं तत्रेव यत्पुन. ॥ 
दीपदानं तथेवेष विदितं रजनीमुखे । 
पू्वैतत्कमयोग्यायां संभवक्रममप्यदः ॥ 
प्रातरेव समाप्तायां त्यक्त्वा कालबलात्कमम् । 

प्रदोषे वत्तंमानायां पूवं स्यामेव संमतम् । 

प्रातश्चन्द्रोदये घापि यदा न स्याहिनद्ये । 

तदाद्यदिनगा ग्राहा गोणकाल्ञे यनाऽस्तिसा॥ 

दिनद्वये तत्र सतो पृर॑त्वाल्परथमा मता । 

लक्ष्मी पूज्ञादीपदानादययमावास्याप्रदोषगम् ॥ 
श्राद्धेतल्कमंयोग्थायां संभवकममप्यदः । 
प्रदोषगायां पूवं पूवंस्यामेव पूववत् ॥ 
बलिपूजा प्रदोषे या शुङ्कोजंप्रतिपद्गता । 
कर्तव्या पूर्वविद्धायां सा कालव्यातितो नरैः ॥ 



होलिकाकालविवेचनम्। २२७ 

गोक्रीडनादि तत्रैव यदुक्तं तश्च पूर्व॑तः। 
क.यं पौवांह्किमपि निषेधाचन्द्रदरशने ॥ 
श्रत एव यदा साद्धंत्रियाम प्रति पद्धवेत्। 

पूवव च तरियामामा परघ्रेव तु तत्तदा । 
नारीनीराज्ञन प्रातः सायं अङ्लमालिका । 

तत्रेदाक्तं दयं यत्तदुद्वितीयायुजि तत्तिथ ॥ 
कायं मृहरछसात्रायामपि स्यादिति निणंयः। 

अथहोलिकाकालविवेचनम् । 

यश्चफाद्युनपौणंमास्यां प्रदोषे शष्ककाष्ठकरीषसंचयस्य 
राकषोप्रेमन्बेरभ्निना दीपनं किलिकिलातालशब्दपूरवकं तस्याश्रेखिः- 
परिभ्रमणं निःशङनानाविधमगलिङ्गनामकीतेनमिश्रं हास्यगानादि 
बालानां परस्परं दाहखडगयुद्धादीत्येवंरूपस्तदुत्तरप्रतिपदि च- 

“वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शड्रेण च । 
श्रतस्त्वं पादि नो देवि विभूते भूतिदा भव" ॥ 

इति मन्तरेण प्रातःहृट्यानन्तरं होलिकाविभूतिषन्दनमित्येवं- 
रूपस्तिथिद्रथसाध्यो होलिकोत्सबो भविष्योत्तरेऽभिहितस्तत्र पौर्ण- 

 मा्तीपूवं विद्धेव प्राया युग्मवाक्चात्। 

“वशी दुर्गनवमी दूर्वा चेव हुताशनी । 
पव॑ विद्धेव कततव्या शिवरातरिर्बलेर्दिनम्” ॥ 

इति इष््यमवचनाच्च । हुताशनी होक्लिकापूरिमा । “पृवंविद्धा 

प्रकत्तग्या फाब्गुनी पूथिमा सदा” इति शिवरहस्यसम्बादात् । 

होलिकादीपनं च प्रदोषे कायम् । तथा च पृश्वीचन्द्रोदये 
दुर्वासा वचनम्--निशागमे तु पूजयेत होक्तिका संतो मुखैः” 

दति । तत्र भद्रायां सत्यां तु न कत्तव्यम् 



३२८ कालतच विवेचने 

"भद्रायां दीपिता होला रा्रृभङ्कः करोति वे। 
नगरस्य च नेवेष्ठा तस्मात्तां परिवजयत्” । 

इति पुरणसमुश्चयवचनात् । 

'“मद्वायां दवे न कत्त॑व्ये श्रावणी फाद्गुनी तथा । 

श्रवणो चृपरति दन्ति त्रामं दहति फकव्युनी"॥ इति रप्रत्यन्तराच्च | 

पवं सति भद्रायां विहितं कायं हालिकायाः प्रपूजनमित्यादिः 
निवन्धाभासवचनं हेयम् । तथा च सति यत्र परदोषे वन्तते पूर्वा पर 
वा सेव ग्राह्या । तत्र पृवंस्यां प्रदोषे भद्राया श्रसचे सम्यगेव । यद् 
तु तत्र भद्रा भवति तदा “शेषः सूर्यादथः सटृतः' इति परिभाषितः 

सूयोदयात्पूवं भ्रान्तं प्रतीक्ष्य होलिकादोपनायं यदि कश्चिदपि काञ्ञो 
लभ्यते तद् प्रदोषातिक्रमेऽपि तत्रेव ततकन्तव्यम् । 

“'राकायामद्वय दृष्वं चतुर्दश्यां यदा भवेत् । 

होलां भद्रावसाने च होलिका तत्र दीपयेत्" ॥ 

इति पुराणसमुचयवचनाश्च। निशीथान्ते निशोथोत्तरम् । पवं सति- 

“मध्यरात्रमतिक्रम्य विष्टः पुच्छं यद् भवेत् । 

परदोषे ज्वालयेद्रह्वि सुखसोभ.ग्यदायकम् ॥ 

प्रदोषान्मध्यरात्रान्तं हालिक्रापूजनं शुभम्" । 

इत्यादिनिबन्धाभास्तवचनं हेयम् । 

यदा तु पूर्वर मद्रारहितः कालो न लभ्यते। उत्तरदिने च 

सर्यास्तात्पूवमेव पणिमा समाप्ता । तदा मद्रापुच्छे ज्यौतिषिक- 

परसिद्ध पू वंदिनि पव तत्कायम् । 

“पृथिव्यां यानि कार्याणि शुभानि त्वशुभानि च। 
तानि सर्वाणि सिद्धयन्ति विष्टिपुडॐ न संशयः" ॥ 

इति लहत्रचनात् ^ 



हालिकाकालविवेचनम् | २३२९ 

यका स्वस्मि्नेव विषये उक्तरा पौरमासी सादधयामत्रयमिता 

ततोऽधिका वा प्रतिपश्चोत्तरदिने वद्धिगामिनी तदा प्रतिपत्पदोष 

पव न पौरमास्यत्तरमाविनी शोलिका दीपनीया न तु पूरा 

विष्पुच्छे। तथा च भविष्योत्तरे - 

"साद्धंयामत्रयं पूणां द्वितीये दिवसे यदा । 
प्रतिपद्वर्धमाना तु वदा सा होलिका स्प्रता? ॥ इति । 

तथा च या पूरवप्रदोपे सत्यप्युत्तरपरदोषेऽपि तत्रैव वा कृत्स 

तररकदेशे वा वत्तते सा सुतरासुत्तरा ग्राह्या । पूवेरात्रमंद्राम्पाप्तत्वा- 

दुत्तरत् प्रदोषे लामाश्च। पूर्वोक्तं च पुषविद्धाग्राह्यत्वमुत्तर प्रदषा- 

स्पशे व॒द्धथभावे च। 

, न चेवं कालव्यातिशाखयदेष तत्सिद्धेव्यंथं विशेषवचनमिति 

वाच्यम् । पं दिनेऽपि प्रदोषास्पशं ५.८दुदधभावे च सार्थक्यात् । 

तत्न पूर्वरात्रौ मद्ारदितदीपनकाललालाभत्पदोषष््येषु च नक्त. 

भोजनादितपपूर्वमाविनः सायाहस्य गौरकालत्वदशनात्मतिपत्क्षये- 

ऽप्युत्तरदिने तत्प्रसक्तेः सत्वात्। तत्र॒ पूवंरात्रापेव भद्रापुच्छे 

तदज्ञामेऽपि वा तत्कत्तव्यत्वाथं पूवं विद्धाग्राह्यत्ववचनम् । पताहश- 

विषयमेव च- 

(दिवा भद्रा यदा रत्नो रात्रिमद्रा यदा दिवा। 

सा भद्रा भद्रदा यस्माद्धद्रा कस्याणकारिणौ ॥ 

इति ज्योतिपिकवचनमिति । 

नच यद् पूर्वां रात्रिः सवां भद्रात्याप्ता, उन्तरदिनप्रदोषश्च 

पःरंमासीशेषयुक्तोऽपि ब्रस्तचन्द्रोदयाद्रातिप्रथमघरिक्षायामेव वा 
चन्द्रप्रासादुम्रहणाक्रान्तस्तदा “स्ंषामेव वानां सूतकं राटुदशंने" 

इ्यशुचिन्वात्कथं तत्र ठदयुष्ठानमिति वाच्यम्। तदुत्तर्मेव “स्राल्ना 

४९ 



३३० कालतरवविषेचने 

कर्माणि कुर्वत श्तमन्ने विवज्ञयेत्" इत्यभिधानात्ल्ञानोत्तरं नित्य. 

मे मित्तिकेष्वधिकाराविधातात्। न च तत्र प्रहणनिमित्तकनमेव 

कर्मणा ग्रहणम् । “स्मातेकरमं परित्यागो राहोरन्यवर सूतके” इति तत्र 

सर्घसमार्ताबश्यकक्रमरंणां प्रसवात् । राहोः सूतक्रादिति हेमाद्रिः 

द्मता ग्रहे वेधप्रभृत्तिभोजनं प्रहणान्तरितपक्तोपयोगश्च निषिद्धो 

नान्यत्किञ्चित् । काम्यानि तु महवेधप्रभृत्येव निषिद्धानीति। 

प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या परा पूर्वाक्तफाद्गुनी । 

हालिक दीपने पूवां प्रदोषो यदि भद्रया ॥ 
घ््रप्तस्वदा पुरा सूर्यादयतः परिभाषितात्। 

तन्भुक्तो यदि लभ्येत कालस्तत्रापि दीपनम् । 

श्रलाभे चिष्टिषुच्छे तस्पूरिमा यदि तृत्तरां । 

सादवामश्रययितः प्रतिपटूवद्धिगामिनी ॥ 

तश्त्तरा प्रदोषे तत्प्रतिपद्यव चन्यथा | 

पृवस्यामेव भद्रान्तरपि स्यादिति निर्शंः॥ 

इति श्रीसघ्राटूस्थपतिरघुनाथवाजपेययाजिङतौ नानातिथि- 

साध्यषेमुदीदोलिकोत्सवमिणंयः । 

श्रथ श्राद्कालविवेचनम् । 

श्रथ श्राद्धतिथिनिशंयः। तन्निरणंयश्च वेलाङूपन्नाद्धकमकाल- 

कञानाध्ीनः । वेला च तत्तच्छुद्धमेदेन व्यवस्थितेति धाद्धमेदा 

निरूपणीयाः। तत्र पावशेक्षोदिष्टश्पेण विधे भाद्ध । पाव॑णमेदा- 

स्तावन् । तत्र याक्षवद्श्यः- 

“'द्माघास्याष्टका वद्धिः एष्णपक्षो ऽयनष्ठवम् । 

दभ्यं ग्राह्मगसंपत्तिर्धिषुवत्धुरसंकमः ॥ 



श्राद्धक्रालविषेचनम् । ३१९९१ 

ब्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूयंयोः। 
श्राद्धं प्रति रचिश्चेव धाद्धका्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ इति ॥ 

हष्टकाशब्दः कमंतामधेयमप्यत्र तदधिकरणकालपरः पूवात्तगः 
तिथ्योरुपलक्षणं च । तेनामावास्याएटकाङष्णपन्षव्यलीपातगजच्द-- 

यानां मुख्यमेव कालत्वम्। वृद्धिसंक्रमद्रम्यादि संपदुग्रहश्चीनां 

तु सक्षाक्निमित्तभूतानां वदुपलक्षणएत्वेन । भ्र चं षयनेतं 

कचिद्विहितस्य धादक्मंणः काक्तमात्रसतम्बन्धः क्रियते। “य दधा" 

इत्यादिवचनेनेवेएटथादीनाम्। शस्या स्सृनो कालानालिङ्धितस्य 

श्राद्धकमण दइृष्टयादेरिव कविदषिधानात्। तथान्वे च सायं च 
श्रातश्च जुहोतीतिवस्सकृखयोगासंभवन्निवेशानेककालसमुष्वयषो न - 
भ्यासमात्रापत्तेः । रप्रुत्यन्तरगतास्तत्तच्दर द्धविधीनपेशष्य तत्करणम्य 
च तत्ततकालविशिष्टानमेष तेषां लत्र॒विधानेनासंमवात्। शनु- 
वादमात्रस्य च संमवति विधावन्याय्यत्वात्तदमावे चति क्त्य 
तानाकाङ्क्षणेनो्चरतद्धिधाना नुपपत्तेः । 

तेनानया वाचोयुक्त्या विशिष्विधिरेवायम् । पते ध्राञ्जकाला 
पतेषु कालेषु श्राद्धं दुर्यादित्यथः। तन्न च पिष्येकृत्वेऽपि पकवर्मा 

संभवक्निवेशानेककालवशेन संव्यान्यायेनं म्थायसुधाकरमते लिदथ- 

दपि यावत्कालं श्राद्धभेदो "यदाश्रयः" इत्यश्राभ्नेयभेदवत् । मुख्यसने 
तु न सिध्यनीनि वचसूतुनाऽत्र वाक्यतन्यनामात्रम् ¦ पयंवसानगत्या 

तं विधिमेद पत्र यावत्कालम; कालानां विधयत्वन गुराभावन 
चेकविध्यनुप्रवेशसंभवेऽपि निमित्तानामनथात्वन तदसंभवान्तद्ंगे 

विधिभेदस्यावश्यकत्वात्तन्मिघ्रत्वाञ्च कालानां तत्रापि तदौचित्यात् | 
तद्धे च विहितस्य विधानायोगास्ति विधिमंद् एव श्राद्धानाम्। 

समरन्यन्तरेषु च भिन्नमिन्नप्रकरणगतैः कालादियुक्तविधिभिः 

स्पष्ट पव मेद इत्यत्रापि तदरेकवाकयतालामाय नभत युक्तम् । पवमेष- 
ज्ञातोयकेष्वन्येष्वपि वचनेषु द्रव्यम् ।* 
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गोतमीयेऽपि- श्रमावास्यायां पितृभ्यो दयात्, पञ्चमीप्रभृति 

वापरपश्चस्य, यथाश्रद्धं सघंस्मिन्वा, द्रव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने 

था कालनियमः” इति त्रिभिः सूतरेविधास्यमानानां श्रयाशां श्राद्धानां 
तदुपलश्चितानां चान्येषामपि सहोपक्रममात्रम् । “श्रथ श्राद्धम्"इति, 

“साहस्राः सादसकराः, “^श्रथेष्रययना नित्या दिवत् । श्रतपएव दरदत्तन 

तदथ।ख्याचसर एव पञ्चविधं श्राद्धं प्रपञ्चेन दर्शितम् । न तु विधिः। 
श्रत एव नेकफलत्वं नाप्येकप्रयागत्वं वश्यमाणश्राद्धानाम् । सदोप- 
कमप्रयोज्नम् च । "्रथेतन्मनुः धाद्धशब्द्ं कम॑ प्रोवाच प्रजानिः- 

धरयसायः' इत्यापस्तम्बीयवन्ना्थवादत्वं स्तत्यप्रतीतेः। किन्तु 
"शक्तितः प्रकट गुणसंस्कारविधीनन्नस्य'' इत्यादिवक्ष्यमाशधमणं 

साधाररयम् । 

न च गोतमोक्तानां ब्राह्यशवियेषविधिधतिषेधादिद्धिपधर्मासां 

साधारर्येऽपि काचित् क्षतिः। ऊ ःवाधविषयभूतानामसंमवत्सा- 

मानविभ्यानां हामपिरुडदानां नेनानुक्तरच । 
यद्वा (?) निक्षाविन्धसिद्धया साद्यस्कादिवच्छु दशब्दवत्वाद्का पूव 

दृशश्राद्ध विध्यन्तच्योत्तरेऽप्यपरपक्षश्राद्धादिःपतिदेशसिद्धिरेव प्रयो. 

जनमस्तु । इष्यते हि मञुयाक्षवरक्यादिस्श्रतिषु मत्स्यमाकरडयादि- 
एुरारेषु च बहुषु धर्मनिबन्धरेषु श्राद्धशब्द्व्रूपात्क्रचिदेवतादि- 
सामान्यरूपादपि चोदनासामान्पात्सर्व॑श्राद्धषु दशंश्राद्धविध्यन्ता- 

तिङहेशः। 

(?)-“साहस्राः साद्यस्का.* इत्येघमेकसंश्ञायागिना यागास्ते संघात- 

रूएलिकाययोगाक्निकायिन उच्यन्ने। तेषां य॒ पवेको धर्मवान् 

तस्यःधमकेयु प्रवृत्तिः । पक्संक्षायो गित्वसद्रश्यात्" इति भाद. 

दीपिकायां खरडरेवेनाक्तम् । 

शावरनभाष्ये च निकायिनामतिदेशस्य विचरणं विशिष्य 

विहिनम् । यथा--' निकाय दति संघ,त श्रोत्तगधर्येणावास्थित उच्यते 
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केषुचिदेव तु कातीयापस्तम्बीयादिसुषेष्वपरक्षभाद्धविध्यन्ता- 

तिदेशोऽभिमतः। तेषु नमेव धर्मोपदेशात्। 

यत्त॒ मेधातिथिना श्राद्धशम्दोऽमाचास्यायां विहित पव 

पिरडदनन्राह्मणभाजनादिष्पे कर्मणि मुख्योऽन्यत्र तु नित्यश्राद्धादौ 

मास.श्रिहोे तच्छब्दषट्रणा धर्मातिदेशः सर्व॑श्राद्धघु "त्युक्तम् । 

तच्छ्राद्धं द्विविधं पञ्चविघ्मष्टविधं द्वादशविधमित्यादिमुख्यतयेष 

स एषां ते निकायिनः। यथा 'साहस्ाः साद्यस्काः" तेषां पूवस्य 
केचिद्धमां श्राम्नाताः। उत्तरे त्वध्मेकाः। तत्र॒ चिन्त्यते। कि 

ज्योतिष्टोमस्य विध्यन्त उत प्रथमस्य निकायिन इति। श्रव्यक्त- 

चोदनाञउज्योतिष्टोमस्य इति प्रे उच्यते । निकायिनां च पृवंस्योत्तरेषु 

प्रवृत्तिः स्यात् । कुतः निकायित्वसामान्य,त्। सादस्नाणां साहस्र- 
सामान्यात् । सा्स्काणां सा्यस्रसामान्यात्। एवं स्त्र पूंस्मिन् 
च साहस्र सहस्यं दक्षिशामाश्नायोत्तरस्मिन् दशंयति “यावदस्य 

साहसस्य उत्तरा गौः समाहिता भवति । तावदस्माद्लोकात् असो 
लोकः इति, तथा पूर्वस्मिन् साद्यस्फ सारुडसिवत्सरः सोमक्रयणः 

स्पधमानाम् इत्याश्न।य उत्तरस्मिन्नपि तमेव दशंयति। खी गौः 

सोमक्रयणौ ग्याब॒त्ता हि एषां स्पधिताः इति । तस्मत्पूवस्योत्तरेषु 
धमः । इति । 

तत्र साहसखा यागाश्चत्वासे ज्वोतिः-चिश्वञ्योतिः-सवंञ्योतिः- 

धरिरात्रसम्मित-नामभिरभिधीयमानाः पएक।हाः सहस्रगादक्षिणत्यन 

साहस्रा शत्युच्यन्ते । श्र तृतीयः सास्र उक्थ्यसंस्थः, इतरेऽच्चि- 
्टोमसंस्थाः। साद्यस्कास्तु सदो दौक्षादिवस एव क्रयप्रभृति ` 

श्मभिषवान्तं कर्मं भवति येषु ते तन्नः्नोच्यन्ते। ते च षडेव । तत्र 

प्रथमद्धितीययोनं विगोषसंक्ञा, इतरे चत्वारः क्रमेण श्रुक्री-विश्व- 

जिच्दव्प-श्येन-पकिकसक्काः इति स्पष्टं कःत्यायनभोतसूतर 

( २२ श्रभ्य्ये २- ३ कणिडके ) ! 
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सवत्र श्राद्शब्दप्रयोगदशंनान्निवन्धभिश् सवर्िुतत्तश्राद्वशब्दवाच्यो- 

पायिनिवंचनङ्घशक्रणान्नातीवादरणीयम् । श्राद्धशब्दस्त्वेकेनोपा- 

धिन प्रवत्तमानः सवत्रेष्टिशब्दवन्पुस्य एर । स चोपाधिः श्राद्धतस्छ- 

विवेचने निष्कश्यते। 

गोभिकल्लीयान्यपि- “अथ धाद्धममावास्यायां पितृभ्यो यत् । 

पञ्चमीप्रभृति वापरपक्षस्य, यदरस्पपद्यत" इति सूत्राणि 
गौतमीयवरेवच्छेदेन व्याख्येयानि “पश्चमौप्रभृति वा" इति 

विकद्याभिधानं तु शाखन्तरोक्तग्रतिपत्पभृतिपक्चाभिप्रायेण न 

त्वमावास्याभिप्रायेण । तस्यां पृथक् श्रद्धविधानात् | श्रत पव 
तद्धाष्यङृना तथेवोकत्वा '्रतिपद्पभतिष्वकां षजंयित्वा 

चतुद शीम्” इति योगीश्बरवचनमुपम्यस्तम्। 

यत्त॒ तेनव धाद्धश्ब्दं धादमनेन भुक्तमितिवच्छ्राद्धप्रदेयान्न- 

परमद्गीरृत्योत्तरेोकवाकयतयेव पूरवस्रं व्याख्यातं न त्वधिकाराथं- 
त्वेन पृथक्कृत्य । 

यञ्च गौडेः-घ्राद्धशब्दमशचिहोत्रव्ोगिकं द्वितीयान्तं नामधेय- 

अङ्कीकृत्य तथैच ग्याख्यातं तदस्तु नाम । सर्वथा कालविशिष्टकमं- 
षिधय पवते । 

घस्तुनस्तु पृथगेव “श्रथ श्राद्धम्” इति सुत्रं विध्येकयाध्यतेऽ- 

धिकाराथाप्यशन्दरानन्वयात् । न च पिरुडपितृयक्ञानन्तय गाहस्थ्या- 

न्तय वाथशेनोच्यत इति युक्तम् । गृसूजापक्षयास्य प्रन्थान्तरत्वा- 

द्विरोषतस्तयारेवानुपस्थितेश्च । पिरडपितृय्ञानन्तयस्य चान्वष्टक्य- 

स्थालीपाकधर्मातिदेशेनामावास्यायां पिर्डपितृयज्ञं विधाय “तच्छा 

दम्" श्युक्त्वा “इतरदन्वाहार्यम्" इति गृोऽभिधानादयुशब्दादेव 
सिद्धत्वात् । पिर्डपितुयक्षप्रसङ्ेन तदानन्तयं विधातुमेव हि स्वतन्त्र 

र्ये विधास्यमानस्य दशत्राढस्य तव पपमशः परतप्रएटस्प च वस्य 
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"पश्चान्मासीनम्" इति सूग्रेण प्रदिमासिङन्वयिधिः पिरडपितुयकष- 

साहिःयेन । श्रव पष ‹दक्षिणा्चरो हविषः संस्करणम्” इत्य।दिना 

पिरडपितृयक्ञस्यैवाप्रे इतिकरभ्यतः विशेषविध्निं श्रसङ्क इति 

न्यायेन । क 

पषं सति गोतमीयादिगतस्य सामान्योपक्रमस्याप्यधिकार- 

मात्रा्थत्वेन कम॑ विधित्वाभावात्कालसममिन्याहतानामेव विशिष्ट 
चि धिरूपेण तद्विधित्वात्पतिक्षालं श्राद्दकममेदे सत्यमावास्यायाः 

कष्णपक्षान्तरगतत्वेऽपि रृष्णपक्षध्राद्धाद्धिश्मेव तच्द्धाद्दम्। भमेदे 

याक्षवलकयादिवचनेषु पृथगमावास्याग्रहणवेयर्थ्यापत्तः । 

न चायनविषुवकोरिव प्राशस्त्थातिशययोतनाथं तदुग्रहणम् । 
शयत पव निगमः शश्रपरपक्षे यदहः संपद्यते, भमावास्यायां त॒ 

विशेषेर"' इतीति वाच्यम् । (१) श्रवयुत्याञुवादवशेन तहूयोतनेऽमा- 
वास्यापदान्वितस्य श्वाद्धकालपदस्यायुबादत्वेन, इतरान्वितस्य च 

विधित्वेन वैरुप्यापत्तेः। पुन्विधानादेव तथोभ्यतामिति चेत्। 
न । तस्यासंभवादेव । न हयप्रदत्तप्रवत्त नात्पक चिधानमेकगोचरं पुनः 

संभवति । श्वत पड विधिमेदादे्र कमंमेदः। शब्दान्तरादोनि तु 

विधेः कर्म॑स्वरूपपरतामात्रं गमयन्तीति मेदन्यायरहस्यम्। 

श्रयनविषुवतोस्तु श्राद्धस्य विधानमेव गोबलीषदंन्यायेन । 

तदितर संकान्तिपरेण सूयसंक्रमपदेन तयोस्तस्याविधानातु । श्प 
ख॒ गोबलीवदंन्यायेन तस्यायनादिभिन्नपरत्वमुक्तं श्रल्पाणिना। 

हतरसंकरान्त्यपेक्षयाऽयनादिश्रादस्यावश्यकत्वक्ञापनं तु यदीदं न . 

स्यात्तदा किं स्यादिति परिसंख्यान्यायेनापूवंश्राद्धविषधेरेव लक्षणया 

समभिन्याहतसामान्यविधेः स्वविषयेतरविषयत्वङ्केशकरस्य प्रयोजन- 

मात्रम् । भिचयम्त पव चेतरसंक्रान्तिभ्नाद्धभ्योऽयनादिधाद्धानि। 

(£) श्रवगुत्य परथक्रकृत्यानुचादे इदि भावः। 
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यदि चात्राप्यमावारयाशम्दसममिन्याहारच्छृष्यक्षशबदं तद्धिश- 

लिथिसमुदायपरं इृत्व,मावास्यध्राद्धं तन न विहितममावास्या- 

पद्रनेध विधीयत शन्युच्यते । सिद्धधव्येव तथा पक्षघ्नाद्धादमाबास्या- 

प्राद्धस्य भैदः। न त्वदत्र संभव दुक्तिफम् । 

यदि हि ङष्णपक्षशब्रेन सवासु तत्तिथिषु भिन्नान्यव 
श्रद्धान्येकस्यैवतावन्तः प्रयोगा वा समुच्चित्य विधीयेरंस्तदा- 
प्रावास्याशब्दसमभिव्याहारातद्धिक्नतिधिष्वेव ते न विधीयन्ते । 
श्रमावास्यायां त्वमाव।स्याणष्देनेव । श्रादश्यकवज्ञापनं च 
तत्पयाजनमित्युक्तिः संभवत्। न व्वेतदरि प्राद्धेरे 

तावन्ध्रमाणएमेव नास्ति । श्रादृत्तिरपि (श्रश्वयुककृष्णपक्षे तु श्राद्ध 
कुःयारिने दिने" इतिवद्धीप्साश्रवणामावात् पश्चनिमित्कश्चाद्धस्य च 

वसन्त नेमि्तज्यातिष्टामवस्सशृत्करसेनव सिद्धरयुक्ता । 

यत्त॒ “सेम्बेवापरपक्चस्याहस्पु क्रियमाणे पितृन् प्रीणाति, 
कस्तु कालाभिनियमान्फलविशरेषः" शइत्यापस्तरबवचनं तेनापि न 
समुचितासु स्वतिधिषु धाद्धं विधीयते। किन्तु पितृप्रीतिर्यस्यां 

कस्यांचिदृप्यपरपक्षतिथो श्राद्धं क्रियमाशेऽविशिष्टा। प्रतिपयेव 

द्वितीयायामेषेत्यादिकालाभिनियमादयः श्राद्धं करोति तस्य कनुस्तु 
तत्तत्कालनियमात्पथमेऽहनि करियमाणं खीध्रायमपरत्यं जायते द्वितीये 
सेनाः पुत्रा जायन्ते इत्यादिः फलविशेषा भवततःत्युच्यते । व्याख्यातं 
चत्थमेव तद्धरदन्तेन । 

यदपि देवलवचनं पावंणधाद्धमभिधाय- 

“श्रनेन विधिना धाद्धं कुर्यात्सम्बत्सरं सङृत्। 

द्विश्चतुवां यथाघधद्धं मासं मास दिने दिने" इति ॥ 

तत्रापि “दिने दिने श्त्यटरहः धाद्धमुच्यते न तु दिने दिन 

इति वीसाभ्रन्यायरयक्षधराद्धमवगम्यत इति श्रूलपाग्युक्तियना । 



भाद्धकालविवेचनम्। | ३२७ 

सम्बतसरथरकरमात्तस्येव मासि मासीत्यभ्रेष दिने दिन इत्यश्राप्यन्वय- 
प्रतीतेः। श्रत पवापस्तस्बेन नित्यध्राद्धं प्रक्रभ्योक्तम्--"पवं 

सम्बत्सरम्” इति। मासि भासीत्यनेन तु मालजुमासिकमित्युकत- 

स्वादमावास्याभाद्धं वा “मासि मासि चेवम्"त्युक्ततवादधरपक्षराद्ध 
बा गृहयाते। “यदहः संपद्येत” इति कातीयसूत्रं तु तदहब्रह्मणाना- 

मन्ध्यत्येतदेकवक्यतयेव करका दिभिर््याख्यातम् । एवं गोभिलीयमपि 
“यद्हशूपपद्येत"दति। भिन्नमपि दव्यत्राक्मणएसम्पत्तिरिव्येतत्समान- 

विषयतया । न तु इयमपि छृष्णपक्षे एकदिनपक्षविधाथकम् । यन 
पूर्वसूत्रस्य €मुञ्चयेन सबतिथिविधायकता गम्येन । 

तेन सामान्यकृष्णपक्षे प्रतिपत्प्रभतियस्यां कस्यांचित्ततोऽपि 

विरोषकामनायां दशम्यादियस्थां कस्यांचित्ततोऽपि विशेषकामनाया- 

ममवास्थायां सरृदेव धाद्धं कत्तव्यम्। 

एषं च मागादिहृष्णपक्षेऽपि शक्तस्य प्रतिपदादिस्ततो हीनशक्तः 
पञ्चम्यादिस्ततोऽपि होनशक्तेदंशम्यादिस्ततोऽपि हीनशक्तरमावास्या- 

मात्रं श्राद्धकाल इति वाचस्पत्युक्तेः ृष्णपक्षे प्रत्यहमिति हेमाद्रथक्त्च 
मूलं चिन्त्यमेव । प्रौषठपचत्तरापरपक्षविशेषे तु पश्च पक्षा व्यन्त । 

तेनात्र गोबलीवदंन्यायानुपपत्तेः प्राप्ते छष्णपक्षध्राद्ध फलविशेषा- 

थंममाबास्यायां तु विशेषेरोतिवद्मावास्याविधिरित्येवापतति । तच 
“्राद्धकाज्ञाः" इति बहुवचनावगतपरम्परानपेक्षतन्त्ान्वयविधातक्ष- 

वैरुप्यापत्तेरयुक्तम् । निगमवचने तु पृथग्विधित्वाचुक्तोऽपरपक्षधाद्ध 
एव फलविरेषार्थंममावास्याविधिः । यद्यपि च श्रमावास्यायामपराह 

मासिकमपरपक्षस्य वायुश्वहःसु" इति हिरणयकंशिसूत्र- 

ऽमावास्याया इतरायुग्मतिथिभिः सह ॒तुल्यवद्धिकल्पः प्रतीयते । 

तथापि निगमेकवाक्यतया तस्याः ्रशस्तत्वं तत्रापि द्यम् । 
पवं केधित्पढ्यमाने “मासि श्राद्धमपरपक्षस्योत्तमेऽहनि?त्यापस्त- 
म्ीयेऽपि । 

४२ 
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यद्यपि तथा “पक्षस्य जप्रन्यान्यष्टानि', इव्युत्तरसुत्ेणोष 
तथाशब्देन “र परपक्षस्यापराहः भयान्" इत्युक्तधरयस्त्वयुकषंणात्पति- 

पदपेक्षया द्वितीथादीनि द्वितीयापेक्षया ठतीयादोनीत्यनेन क्रमेशा- 

मावास्यायाः श्रेयस्तरत्वं हरदत्तव्याख्यथा सिध्यत्येव । तथापि 
वस्तुतः “कृष्णपक्षे दशम्यादौ वजयित्वा चतुर्दशीम्", इति मनुषच- 
नेकवाक्यतया जधेन्याहःपदेन दशम्यादीनामेवोपादानेन तेषामेव 

तत्र श्रेयस्त्वाभिधानात्तन्मध्येऽपि श्रेयस्तरत्वपतिपादनाथं पूरंसूत्रम् । 
श्ल दुर्धेन विना श्राद्धमाहिताम्रदिजन्मनः' इति भनुवचनेक- 
धाक्यतयाहिताभ्रिविषयं वास्तु । कष्णपक्षश्ादविषयतया हीदं 

मनुश्रचनं पाथंसारथिमिभ्रैः प्राच्यैश्च ध्याख्यातम्। तस्मद्धिन्नमेव 
कुष्णपक्षध्राद्धादमावास्याधाद्धम्। तस्य फलविशेषलोमेन तत्रेव 

्रियमाशेन ङृष्णपक्षश्राद्धनाविरुदाङ्गकत्वे त्वादृत्तिरस्तु । मजा 
तु सखष्मेव- 

“पितृयज्ञं तु नि्ंस्यं विप्र्न्द्रक्षयेऽभ्रिमान् । 

पिरडान्वाहायकःं भद्ध कुयान्मासानुमासिकम्” ॥ 

इति चन्दक्षयसंक्िकायाममावास्याया श्राद्धं सबिधिकं विधाय- 

“कृष्णपक्षे दशम्यादौ वजयित्वा चतदं शीम् । 

भद्ध प्रशस्तादितथयो यथेता न तथेतराः" ॥ 

इति पश्चत्छृष्णपक्षधाद्धविधानात्तयोमदो दरितः। श्रा्व- 
लायनेनापि “मासि मासि चेवं पितृभ्यः” इत्यनेन पूवंसूत्रगता- 

परपक्षपदानुषङक शान्वष्टक्यधर्मातिदेशेन  प्रतिमासमपरपक्षधाद्ध' 
विधाय “श्रथातः पावंरे भाद्धत्यादिना चतुथं ऽध्याये पथगेा- 
मावास्याभाद्धं पावंशशब्देन प्रस्तावपूवंकं पिरडपितृयजम्यतिषङ्ण 

कृत विधानेतया विहितम् । 

यद्यपि च तत्र सप्तम्या निर्दिष्टानां पावेशदीनां करिष्विमाश- 
धमंविधानावधित्वक्षकीत्तनरूपोदेश एव प्रतीयते न तु विधानम् । 
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तदुपपच्यर्धमेव चैकोदिष्टस्य “भाद्धमस्मे ददुः"ति स्वशाखगतं 

काम्याभ्युदयिकयोश्च शास्नान्तरगतं विधानं व्याख्यातृमिदंशितम । 

तथापि पवंशि भवं पावंणं तथाप्येकसिमिन्नेव पवंणि'मवत्यमाब्रास्यायां 
नोभयोः पवंशोः पिरुडपितुयज्ञेन सह व्यतिषङ्गद्थनादिति वुत्तिग्रन्था- 
त्पावंणशब्दस्य. कालविशिष्टकमंबिधायित्वप्रतीतिः। तस्य. काल. 

विधायित्वाभावे ठतदविशेषविचारानुपयोगात्। न च कर्मनामधेय- 
त्वोक्तिविरोधः। कर्मनामधेययोरपि पावंणोपांशुयाजशब्दयोरन्व- 
थंतासिद्धयथं देवतोपांशुत्वविधित्वस्ये्टत्वात्। तद्वदेतस्यापि 
कालविशिष्क्मंविधायित्वसंमवात्। 

कमंविध्यभावे तदीयह्ृत्छविध्यन्तोपदेशायपपतेश्च कमंविधिः 

पावंशशब्दः । श्रत एव च पार्वश्राद्धस्यैवात्र विधानं पिरडपित- 

यज्ञव्यतिषङ्घरितस्य विध्यन्तस्यान्यत्रासंभविनस्तन्मात्रान्वयित्वात् । 
श्रत पवेकैकमेकेकस्य द्वौ दौ अखीन्वेति ब्राह्मणसंस्या विधेः पावंणुः 
मात्रविषयत्वं वुत्तिकारेणोक्तं पावंणे तु वक्ष्यतीति । 

काम्यादीनां तु गाख्रान्तरस्वशास्जन्तरसिद्धानामेवात्नोपादानमतिः 

देशप्रा्तपावंणविध्यन्तसम्बन्धानुवादश्च सप्तम्या । कर््तव्यताविध्यथं 
चेति वत्तिप्रन्थोऽपि पावंणविषय एव । सर्वेपामत्र विधानाभ्युपगमे 
सर्वान् प्रकृत्य विहितस्य विध्यन्तस्यातिथ्यादिवहिधंमेविशेषवदुप- 

देशत एव॒ साधाररयापत्तेः। तत्र॒ च वहुप्रन्थविरोधप्रसङ्ात् , 

तत्तत्कामरूपस।ध्यविशेषतत्तत्तिथिवारा दिरूपसाधनविशेषायुपाद्ाना 

च्चानुपपन्नः काम्यविधिः। मासि धाद्धन समं विकद्पाभिधानादपि 

दावस्य ततो भेद +. श्श्वत्तयनसुज्रव्याख्यातृशं संमतः । न. 

चेकस्मिष्नेवापरपक्चध्राद्ध प्रकारविकल्पाभिप्रायं तत्। 

श्रत एव हेमाद्रिणा दशंश्राद्धस्यापरपक्षधाद्ध द्ेदप्रसाधनेनैव तथोः 

विकल्पमतं निरस्तम् । प्कक्रमेत्वे.हि "पितृयज्ञे धाद्धबलिद्ानप्रकारः 
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विक्ट्यवन्मासि श्राद्धपावंरप्रकारयो्विकल्पो युज्यते न तु तदस्तीति 
` वाच्यम् । 

“श्रन्वष्टक्थं च पूर्वेयुमांसि मासि च पार्वणम् । 
काम्यमम्युदयेऽष्टम्यामेको दिष्टमथाष्टमम्” ॥ 

श्राचार्येणा्टौ श्वाद्धान्युक्तानीत्या दिबहुशो भेदन्यवहारेण 
तदसंमवात्। पकारविकस्पे समानकालत्वस्य हेतुत्वाजुपपत्तेश्च । 
कर्म॑मेदेद्रषाथंयोः अ्द्धयोः समानकायत्वे भरमाशाभावात् कर्थं 
नेन हेतुना विक्रल्प उच्यत इति चेत्। शूयतामश्नोपपत्तिः। तत्तदथ- 
याद्वशात्पितुन्िविशेष्राथंमुत्पन्नादिमासविशेषादिरूपतत्तद्दव्यमध- 

त्रयोदश्यादि रूपकालविरोषपुष्करादिरूपदेशविशेषपङ्क्तिपावनादिरूप- 
पात्रविशेषोपदेशाश्च मुख्यत्वेन प्रजानिःशेथसायेल्युक्तत्वच्छराद्ध- 

करतगामिन्यपि फले दारत्वेन पितुतृ्ेः अ्(दकर्मफलस्वेन सवेरपि 

निवन्धकारेरभ्युपगतत्वात् रष्णपश्चे पितृकृतः कन्तव्यत्येतावन्माच्र- 

चद्कोरन्यतरकरशेनापि तत्सिद्धयुंक एव पावंणमासिधाद्धयोर्विकल्पः। 
द्वयारपि च नेमित्तिकत्वेऽपि मासिश्राद्धाकरण्हेतुकप्रत्यवायपरि- 

हारस्य च “शननेन विधिना श्राद्धम्*इति पूर्वोदाहतदेवलवश्नात्सः- 
स्वत्सग्मध्ये सकृद् द्विरादिकरणेनापि सिद्धेः। 

मनुनाप्युक्तम्- 

५घ्रनेन विधिना रद्धं त्रिरब्दस्येह निवपेत् । 

हेमन्तग्रीप्मवषांसु पाञ्चयक्िकमन्वहम्" ॥ शति । 

छत्र हेमन्तप्रयुक्तं कुम्भस्थेऽकऽमावास्यायां भ्रीष्मप्रयुक्त वृषस्थे 
वषप्रयुक्तं कन्यास्थे इति द्रष्टव्यम् । ऋतवश्च त्युतुसम्बत्सराभिघ्रायेर 
मासचतुष्टयात्मकाः । 

“"छ्रनेन विधिना श्राद्ध त्रिरब्दस्येह निवंपेत्। 
कल्याकुम्मन्रषस्थेऽकं छष्णपक्षे च सव॑दा" ॥ 
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शति मत्स्यपुराणेकवाक्मत्वात्। श्रत पव केषुचिद्धचनेषु 
महालयापरषक्षश्रा द्नबरात्रव्योवंर्वाकालत्वमुक्तम्। एतस्मान्मत्स्य- 
पुराणक्चनाद्पि स्पषटोऽमावास्याध्राद्रस्य कष्णपक्चश्!द्धाद्धदः। 
दशशाद्धस्य सम्वत्सरे निरायनुध्ठानरूपायुकव्पविधानात् । हृष्णपक्ष- 

श्राडस्य च सदेव कर््तव्यत्वविधानात् । 

्रन्योऽप्यनुकद्पः साध्चिकस्य पिरडयपितृयक्ञपिर्डकनेनेवं 
सिद्धिनिर्चिकस्य ब्राह्मणभोजनपात्रमिवयेवंरूपः पवंशासंभवे उक्तो 
निगमः-“श्राहिताञ्नः पित्रवंनपिरूडेरेव निरभ्रः परंमन्नदानमर" 

इति । तश्रप्यशक्तनिर्द्चिकिपये बिष्णुपुराणे- 

“छन्नेन वाः यथाश्षक्ति कालेऽस्मिन् भक्तिनघ्रधीः। 
भोज्ञविष्यति विघाग्र्स्तन्मात्रविभवो नरः ॥ 

्रसमर्थोऽन्नदानस्य धान्यमाशस्वशक्तितः । 
दास्यति दिजास्येभ्यः स्वल्पाव्पामपि दक्षिणाम् । 

श्रत्राप्यसामथ्ययुक्तः कराग्रावस्थि्तास्तिलान् । 

शरणिपत्य द्विजा्राय कस्मेचिद्प दस्यति ॥ 

तिलैः सष्पष्टमिर्वापि समवेता स्तिला्जलीन् । 
भक्तिनघ्रः समुदिश्य मुव्यस्माकं प्रदास्यति ॥ 

यतः कुतञ्चित्संप्राप्य गोभ्यो वापि गवाहिक्रम् ¦ 

श्रभावे प्रीणएयन्नस्माऽद्धद्धा युक्तः धद्स्यति ॥ 
सर्वाभावे वनं गत्वा कशक्षःमलप्रदशं कः । 
सूर्यादिलोकपालानामिदमु्ः पटिष्यति ॥ 
न मेऽस्ति वित्तं न धनं न वान्य- 

चछराद्धोपयोज्यं स्वपितृत्ततोऽस्मि। 

तृप्यन्तु भक्त्या पितरो ममेतौ 
नौ भुजो वर्मनि मारनस्यं, ॥ इति 
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भोज धिष्यतीर्याद्पिष्ेना पितृणाम् । तस्मात्सत्यप्यवाः 
स्यायाः इष्णपक्चाविनाभावे ष्णपक्षधाद्धाद्धिन्नमेव तच्द्धाद्धम् । 

एवमष्टकाश्राद्धमपि । 

अष्रकाभ्राद्विकेचनम् । 

(१) अषटकाशन्दश्च यद्यपि सूत्रस्पृतिषुराशेषु कमणि कालविशेषे 
च प्रयुक्तो दश्यते तथापि “अष्टकाः पितुवेवत्थः"इति व्याकरणादष्टमी- 

ष्व्टका इत्याघयुत्पत्तिविध्यालोचनया च कमंएयेव शक्तः। काले तु 
तत्सम्बन्धाद्लाक्षणिक एव तत्रापि सत्यपि प्रचुरप्रयोगे। श्रत 

पवेकवचनं समुश्वितकालानुरोधेनावृत्तावप्याभ्नेयवत्कमंण पकत्वात् । 

(१)-श्रष्टकाक्मं वेदिकेषु प्रसिद्धम् । ् त्राषटकाशब्दः कर्मवचनोऽपि 

कालोपलक्षकः। यथा वात्रघवी पोशंमासी वृधन्वती श्रमावास्येत्यत्र 
कर्माभिधायको पोरंमास्यामावास्याशब्दौ कालस्याप्युपलक्षकौ । 
श्रन्यथा श्राग्रहायरया ऊध्वं तिसोऽष्टका इत्यनेन प्रतिपयेवाषकाकमं- 

प्रातिः स्यात् । तस्मादष्टकाशब्देन श्रष्टम्युपलक्ष्यते । तथा च शतिः- 
श्दवादश पो्णमास्यो दादशाषटकाः दादशामाबास्याः* इति । 

श्राश्वलायनस्सृतिश्च -- “हेमन्तशि्चिस्योश्चतुरंमपरपक्षाणामष्मी- 
स्वकाः” इति । तत्राग्रहायश्या ऊर्ध्वमिन्द्रदवत्या प्रथमाष्टकावरूप- 
रमिः कतंभ्या । पौष्या ऊध्वं वैश्वदेवीः मांसैः कर्तव्या । लोकविद्ि- 
त्वान्मांसं हेयमिति धमंनिबन्धकाराः। प्राजापत्या तुतीयाष्टका 

माध्या ऊर्वं कालशाकेन वास्तृकेन वा निवर्तनीया । ब्रष्ठपद्या ऊध्वं 
चतुर्थी पित्देवत्या शाकाष्टका। 

नीलकरठेन श्राद्धमयूखे पञ्चाष्टका उक्ताः। ता यथा “हेमन्त- 
शिशिरयोश्चतुणामपरपक्षाशामष्टमीष्वष्टकाः' शत्याश्चलायनोक्ता- 

अतस्लः। माद्ररष्णाष्टमी च पञ्चम्यष्टका । तथा च पाद्म “घसुनामा 

पिता स्वक्रम्ां शशापानुजग्राह च साटकात्वेनोत्पचम इत्युक्तः । 
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तञ्च एटकनमधेयमाश्वलावनादीनां होमश्नादरूपक्मद्यस्य कात्थाय- 
नादीनां होममाच्स्येव । योगीश्वरवचने तु *धराद्धकालाःण्युक्तः 
कलपर प्व; स च कलोऽमावास्यान्तमागंशीषादिमास- 
चतुषएटयभाद्रपदरष्णा्टमीरूपः। भाद्रपदाष्मीकर्मरयप्याश्वलायन- 

व्यतिरिक्तरएकाशब्दपरयोयात्। शरपचएटका भूयः पितृलोके 
भविष्यसि?” हति पुराणश्च । श्राश्वलायनीयानामपि भौष्टपद्यां कमं 

कन्न > = ~~ ~ 

प्ो्ठदयष्टका भूयः पितलोके भविष्यति । 
श्रायुराराभ्यद्। नित्यं सवकामफलप्रदा" ॥ इति । 
भराद्धक्रिथाकोमुदयां गविन्द नन्देन तु तिसोऽषटका एव नित्यां 

चतुर्थी तु काम्येति प्रतिपादितम् ( पर” २५४ )। यया--“तिल्ा- 
टका” इत्यष्टकान्तरस्थ नित्यत्वव्युदासारथम् । संख्याया न्यूनत्वाधि. 

` कत्वव्यवच्छेदात् । तथा च धायुपुराणे- 
“पित्यद नय मूले स्युरष्टकास्तिस्र एव च। 
कृष्णपक्षे वरिष्ठा हि पूर्वा चेन्द्रो चिभ।ग्यते ॥ 
प्राजापत्या द्वितीया स्यात्तृतीया वैश्वदे विकी । 
श्रादापूैः सदा कायां मांसैः कार्या सदा पग ॥ 
शकस्तृतोया कतंञ्या एष द्रग्यगता विधिः। 
अन्वष्टको पितृणां तु नित्यमेव विधीयते ॥ 
या चाप्यन्या चतुर्थी स्यात्तां च कु्यांदिशेषतः। 
श्रसु श्राद्ध द्विजः कुयत्सिवंस्वेनापि नित्यशः" ॥ 
भ्र्रापि तिश पवेतयेवक्नारात्तिसणामेव नित्यत्वम् । श्रत वासु 

भ्राद्धमित्यधंन तिसणां नित्यत्वं प्रतिपाच क्षिप्रं प्रा्ोतीव्यपेनः 
चतुरध्याः कम्यत्वं करमेण प्रतिपादितम् । सा च वर्षासु कतं्या । 
“व्षास्वमेष्यशाकेश्च चतुथ्यमिव स्वंदा” इति वचनात्” इति । 
अन्वष्टका अष्म्या उन्तरेदयुमंवन्ति । श्रन्वष्टका श्रः श्नु पश्चाद् 
भषन्तीन्यन्वष्टकाः | 

-----=--= न 
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ताटूशमेव । पतेन माच्या वपं प्रोष्ठपदा श्रपरपक्षे कत्ल्ातिदेशा- 
` दष्टकाशब्दः परं तत्र नास्ति माध्या वषंशब्देन व्यवहारात् । श्रयुष्ठानं 

परं शाखमदेन व्यस्थितम् । यथाश्वललायनानां ‹ हेमन्तशिशिस्योश्च- 

तुणामपरपक्षाशामण्मीष्वणएकाः" इति । पतेन “माच्या वषंम्" इति च 
सूत्रकारषचनाच्छक्तश्य पञ्चसु । एक्रस्यां वेति पक्षाधयशे इयोः । 
भोष्ठपदीब्यतिरिकताश्चतद्चोऽटका गोभिलोऽप्याह -- “चतुरको 
हेमन्तस्ताः सवाः समांसाथिकिपेंदिति कौत्सः” इति । हेमन्त इति 
उयतुंसम्कत्सराभिप्राये शिशिरस्यापि संग्रहः। केषांचिदशन्ति- 
फाठ्गुनाष्टमीत्यामेन वाहूशमादपदामीसंग्रहेण चतसः! वथा च 

ब्रहपुरणे- 

“येनद्रधः तु प्रथमायां च शाकैः संतपंयेत्पितृन्। 
| 9 ७ ॐ. [१ (५ 

श्राज्ञापत्यां वितीयायां मांसः शुद्धश्च तपेत् ॥ 
वेश्वदेव्यां तृतीयायामपूपेश्च यथाक्रमम् । 
अर्षासु मेभ्यशाकश्च चतुथ्यामेव सव॑दा” ॥ इति 

शत्र यद्यपि मांसविशेषोपादानं नास्ति । कथा वायुपुराेऽपि- 

^पितयदाभाय मूले स्युरष्टकास्तिख एष च । 

शृ्एपशे घरिष्ठा हि पूर्वा चेन्द्र विभाव्यते ॥ 
प्राजापत्या द्वितीयः स्यात्तृतीया वैश्वदेविक । 
्आद्यापूपैः सदा कार्या मांसैरन्या भवेत्तथा ॥ 
शाकैः कार्यां तृतीया स्यादेष द्रव्यगतो विधिः। 
या चाप्यन्या चतुर्थीं स्यात्तां च कुयांद्विरेषतः'” ॥ इति । 

तथापि “पौषे कृष्णाष्टकायां तु शाकैः संतपयेत्पितन्" इति 
बहमपुराण एव शाकषाष्टकात्वेनोक्तायाः प्रथमायाः पौषमासीयत्वे 
नाभिधानात्- 
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“शके तु कालव्मुनाष्टम्यां स्वयं पलन्यपि वा पचत् 

वीस्तुशाकादिहोमश्च कार्योऽपृपाएटकावृता? | 

इति दछन्दोगपरिशिष्ठे च वायुपुराणे शाकाफात्वेनोक्ताया- 
स्तृतीयायाः काष्गुनमासीयत्वेनाभिधानात् , 

"शअरमावास्याष्टकास्तिस्लः पौपमासादिषु तरिषु । 

तिसखश्चान्वष्टकाः पुण्या माधी पञ्चदशी तथा? ॥ 

इति कू्मयुराणाच्च पौषमाध्रफादगुनगता एव्र तिखः : चतुर्थी 
तु वषतुंगतत्वेनाभिधानाद्धाद्रपदगतेव । पोषादित्रयं च परंमास्यन्त- 
पश्चेण । “श्ाग्रहार्यामतीतायां कृष्टास्तिसाऽष्रकास्तथा“इति, 'श्राग्र- 

हायण्या ऊध्वं तिखोऽएकाः'" इति च विष्णुधर्मोत्तरादिवचनात्। 

यत्त हेमाद्रिला वायुपुराणे मासघिरेषानुपादानात्तिखरस्ता यदि 
“यअग्रहायस्या उष्यम्" इति वचनाद्शान्तमागं शो्षादिमासत्रयगता 

पत्र तदा श्या चाप्यन्या चतुर्थी स्यात्"इति फालणुनरृष्णाटम्या 

श्राश्वलायनट्चनान् “पौषमासादिषु बिषु"त्यक्तत्वात्, पौषादित्रय- 
मपि द्शान्तमेवाभ्युपगतं प्रतीयते । 

मदनरत्नेऽपि “श्रग्रहायस्या ऊध्वं तिसः इति पक्षे काल्गुनीवनं 
"पौषमासादिषु त्रिपुशति पष्ट मागशीर्षीच्जनम्। चतुर्थी तु 

व्यवहिता प्रोष्पद्यवेन्यन्यवहितन्यष्टकायक्ष पक्ष्याभिधानात्तथेव 

प्रतीयते। 

तदाभ्रहायरयुभ्ववचनस्य पोपादिश्नयवचनस्य च हृष्णादि- 
मानग्रहसेनेकपक्षप्रतिपादकत्वक्त॑भवं विकट्पसूलमेदकट्पनापादक- 

भिन्नाथत्वस्यासंभवादयुक्तम्। मागंशीरपादित्रिकगतऽ्थष्टकापश्च 
काव्गुनकृष्णाटमी चतुर्थीत्युक्तिस्त हेमाद्रपत्यन्तायुक्तेब । तथा सलि 

४४ 
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हि चतसणामप्यव्यवधानादाश्वलायनगोभिलीयकोत्समतोक्तिवदादा- 

येव चतस इस्युच्येत किमिति तिखश्चतुर्थी च पृथक््पुथगुच्येरन् । 
ष्टकापक्चेऽपि दहि बोष्ठपदीं गृहीत्वा संम्बत्सरश्यतुर्टक पव । 

च तुरष्टकञ्यष्टकपक्षमेदस्तु गोभिलोक्तो हेमन्तामिप्रायः । “अयष्टकः 

इत्युत्तरसूत्रेऽपि हेमन्तपदा जुषङ्त्। भाद्रपदीग्रहणे तु व्यवधाना- 

देमन्तानन्तगंतत्वाच्च पृथक्चतुर्यक्तिः संगच्छते । चतु्थींशब्दाञच 
ब्रह्मपुरारे चतुर्थी शब्देनेवोक्तायाः प्रोषएटपद्या एव प्रत्यभिन्ञा। तस्मा- 
दवायुपुराणेऽपि चतुर्थी भाद्रपदगतैव । सापि चावश्यक्येव उय्का- 
पक्षेऽपि। हेमन्तः परं व्यष्टकः। अत एव भाद्रपदा्टकाया 
अप्यावश्यकरत्वे गोभिलस्य स्वमतत्वेन उथष्टकापक्षाक्तिर्विरुध्येतेति 

श्रलपाणेः शङ्का श्राद्धयागविषयत्वेन तयोरविरोधाभिधानं च 
स्व॑मेवायुक्तम्। श्राश्वलायनादिभिस्तन्न होमस्याप्यभिधानाश्च । 

शाकादिद्व्यमेद इन्द्रादिदेवतामेदश्चार्वलायनव्यतिरिकविषयः। 

तेषा तु पञ्चस्वपि देवतानां द्रव्याणां चाभेद एव । शाकादिद्रयव्यव- 

स्था च प्राधान्यामिप्राया। तौ्थंया्राङ्धाद्धं घृतवत् । “मुन्यन्नं 
ब्राह्मणस्योक्तम्" इत्यादिवच्च । न तु निरपेश्चत्वामिध्राया । शाकादौीनां 

कनानां मोज्यत्वापसिद्धः। नयु देवतावद्धोमविषयं नेरपेकष्यमेव 
प्कादीनां मवतु । न । “पितुन् संतपंयेत्^इति विरोधाच् । 

श्र्टकाग्रहणं च योगीश्वरवचने तत्पू्ंसप्मीनां तदुत्तरनव- 
मीनां चोपलक्षणम् "पूवद्युः पितुम्यो दद्याद्परेयुरन्वष्क्यम्” 
इति चाश्वज्ञायनवचनात् । 

अन्वष्टका अन्यत्राप्युक्ताः। “श्रमावास्या तिस्लोऽष्टकास्ति- 
सरोन्वष्टकाः'' इति विष्णुर्ष्रतौ । श्रमावास्यत्यादि कूमंपुराणे च । 
एवं च शुङ्कादिमागंशीषादिबतुष्टयभाद्वपदङृष्णाष्टमीनां तत्पूर्वोत्तर- 

सप्तमीनवमीनां च श्राद्धकालत्वं सत्यपि यत्सवेषां तत्र तदकरणे 
यथाश्वलायनव्यतिरिक्तानां फाद्गुनाष्टम्यां सर्वासु च सप्तमीषु, 
तत्- 



श्राद्टकालविषेचनम्। २७७ 

-स्वशाखाश्रयमुत्सज्य परशखश्रयं तु थः। 

कत्तु मिच्छति दुमंधा मोधं त्तस्य चेश्ितम्" ॥ 

इत्या दिवचननिवद्धयाक्षिकसंमतग्रमारपरिप्रहव्यवस्था । व्यव- 
स्थितायुष्ठानवशात् । 

सद्धिश्राद्धविवेचनम् । 

वृद्धिः पुत्रजन्म" श्रमन्याधानसोमयागादीनि श्रौतानि मह्ादान- 

तडागाधुन्सगदेवपतिष्ठादीनि पोराणानि स््रौसंस्कारापत्यसंस्कारः - 

दीनि सौत्राणि प्रहशान्तिविनायकश्लपनादीनि स्मार्तानि कर्माणि 

च । तथा च ब्रह्मारडपुरारे- 

““कमंरयथाभ्युदयिके माङ्ुल्ये चातिशोभने 

जन्मन्यथोपनयने विवाहे यु्कस्य-च ॥ 

पितृश्नानदीमुलाज्ञाम तपंयेद्धिधिपूरवकम्” इति । 

द्राभ्युदयिकं स्वाभ्युदयाथं कम राज्य,मिषेकनवग्रहमलमहा- 
दानादि । माद्यं गर्माधानसीमन्तोज्नयनादि । श्रतिशोमन इति- 

तद्विशेषणेन ब्राह्मएयश्च वृद्धा जीवत्पत्यो जीवत्पजा यद्यदुपदिशे- 

युस्तत्तछुयंः “अथ सल्श्चावचा जनपदधरमा प्रामधमाश्च तान्व 
वाहे प्रतीयात्"'इ्यादिसुत्रानुमतस्याचास्पा्तस्य कलादिभिगर्भिणी- 

कुक्षिभरणादेविवाहायङ्गहरिद्रावन्दनादेश्च व्यावृत्तिः । 

श्रत पवोक्तं मत्स्यपुराशे--“नानिष्ा तु पितृञ्छरादधे कमं बेदिक- 
माचरेत्^दति । करम॑प्रदोपेऽपि- 

अनिष्ट तु पितुज्द्ाद्ध न कु्यात्कमं वेदिकम्। 

तत्रापि मातरः -पवं पूजनीयाः पयलतः ॥ 



२४८ कालततछविवेचने 

श्मायुप्याणि च शान्त्य जघ्वा तत्र समाहितः। 
षड्भ्यः पिनृभ्यस्तदयु श्राद्धदानमुपक्रमेत्" ॥ इति। 

विष्णुपुराणेऽपि- 

“कन्यापुत्रविवाेष प्रवेशे चैव वेश्मनः । 

नामकर्मरि वालानां चूडाक्मादिके दथा ॥ 

सीमन्नान्नयने चेव पत्रादिमुखदशंने । 

नान्दीभुखं पिनुगणं पूजयल्पयना एही” ॥ इति । 

पत्रादिमुखदशंने इत्यनन तद्योग्यतासंपादकं पुत्रजःममात्रं 

गृह्यते न तु जातकं । पूर्वं वचनन वदिक्छकममाने प्रा्तस्य सान्दीमुग्व- 

भाद्धस्य कंषुचित्कमंखु पयद'साथं- | 

^नाषटकासु भवच्द्धाद्ध न श्राद्ध श्राद्धमिष्यते,, 

न साष्यन्तीज्ञातकमप्रोपितागतकमसु" ॥ 

इति परिशिष्टवचनं जातकमणि तन्निषेधात् । श्रतश्च ग्रहण 

वन्नैमित्तिकश्राद्धं पुत्रजन्मन्यपि भवत्येव न तु कर्माुम्। 
श्रत एव- 

“निषेककाले मोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । 

श्यं पुंसवने धाद्ध' कर्माङ्ध' वृद्धिवत्ृतम्” ॥ 

इति पारस्करवचने कमाङ्कधराद्धविषयन्वेन जातकमं नोपात्तम् । 

किन्तु बृद्धाचिवेति पुत्रजन्मनिमित्तं श्राद्ध द्र्टान्तत्वेन 

पृथगेवापात्तम् । श्रत एव च- 

"यज्ञोदरा्प्रतिष्टासु मेखलाबन्धमोक्षयोः | 

ुत्रजन्मवषोन्सगे नन्दीधाद्ध समाचरेत्" । 



श्राद्धकालविवेचनम् । ३७९ 

इति जावालिवचनेऽपि वुत्रजन्मेव गृहीतम् । तंन जातकमणि. 

भरा्परयुदासश्डःदोगविषयः। तत्परिशिषएगतत्वात् । शतरेषां तु 
तत्रापि वद्धवत्येव । जन्मनीत्यादि केषां चिदुक्तिनिरस्त्मः बदितभ्या । 

वृषात्सगंश्च काम्यः । प्ेतत्वनिवुत्यथं “न श्राद्ध ̀” इति" तन्निषेधात् । 
श्रद्धशब्देन भमीतगतफलाथंकमंमात्रग्रहणात्। अन्यथा पिरुड- 

पितुयज्ञं तस्पसङ्गात्। श्रष्टकाशब्देन च गोभिलादिसूत्रोक्तदोम- 
रूपएकाकमग्रहणात्तत्रे परथक्तश्निषेधः। 

अत्र॒ च “नानिषट"इति सामान्यवचनादेव विव्राहादिष्वपि 
ध्राद्धसिद्धो तेषु पुनवंचनमुपसंहारार्थम् । तेन विरोषवचनोपाततेष्वेव 
कमसु वृद्धिश्चाद्ध' भवति नान्यत्रेति केचित् । 

तदयुक्तं समान्य चनानथ॑क्यापत्तः। यत्र हि शोखान्तरगत- 

त्वेन वा द्वारपिशेष्तम्बन्धप्रमाणेन वा साम्र।न्यशाखमप्यर्थवद्भवतिं 
तत्रेवोपसंहारो भवति "पुरोडाशं चतुद्धा करोति" “श्रक्नेयं चतुर्दा 
करोतिदत्यादौ प्रक्ररणानारभ्याधीतसाप्तदश्यवाक्यादौ च। न 

चेह॒ तथा संभवति। स्परतिपुराणादीनां स्वेषां सर्वान् प्रति 
प्रमाणत्वेन.शालान्तरन्यायाभावात्वाक्षत्कमाङ्गत्वेन तस्य, चोभयत्रापि 
वाक्यीयत्वन साप्तदश्यन्यायामावाच्च । तेन केषुचित्पुनचनं 

सामान्यवचनस्य प्रपञ्चमान्ं तत्र!वश्यकत्वाथं वा । श्रत पवाश्निहोत्र- 
होमवेश्वदेव'दिषु केषांचिदुवद्धधाद्धानवुष्टानं केषां चिच्ानु्ठानम् । 
येषामनुष्ठानं तद्विषयमेबरेदं - 

“श्रसङृद्याकि-कर्मांरि क्रियन्ते कमंकारिभिः। 
परततिप्रयोगं नताः स्युर्मातरः श्राद्धमेव च" ॥ 

इत्युक्त्वा ताद्रशकमंपरिगणनाथं परिशिष्टवचनम्- 

"'द् धाने होमयोशचेव वेश्ववेवे तथैव च । 
बलिकर्मणि दशं च पोरंमसे तथेव च ॥ 



३०० कालतरव विवेचने 

नवयक्ञे च यक्ना वदन्त्येवं मनी षिणः। 

एकमेव भवेच्छुद्धमेतेषु न पृथक् पृथक्” ॥ इति । 

वैश्वदेवा दिषु श्राद्ावृत्तिनिषेधादप्युथसंहारो न युतः । 

उपहारे त्र श्राद्स्यैवापरसक्के । 

रुष्णपश्चीयश्राद् विवेचनम् । 

कृष्सपक्षः सर्वाऽपि । कात्कायनोऽपि--“अपरपक्चे श्राद्धं कुष 

तोद्ध्वं वा चतु्याः!¶इति। तच्च सङ्ृदेव न तु प्रतितिथ्यावत्तंते 
५स्ृत्छरते कृतः शाल्यार्थः” इति म्यायात्ः। वसन्ते ज्योतिष्ठोमवत् । 

“शअरश्वयुक्छृष्णपश्चे जु श्राद्धं इुयादिने दिने" इतिवश्च वीप्ताय। 

श्रध्रक्ात्। 

यश्च "पञ्चमीप्रभृति बापरपक्षस्य यथाश्रद्धं सवंस्मिन्वा” इति 
गोतमसूत्रम् । तत्रापि न सवंस्मिन्नित्यनेन समुच्चिता सवंतिथिषु 
श्राद्धं विधीयतेः येनावृत्तिः स्थात् । डिन्तु पञ्चम्याः पूवंतिथीनामपि 
भ्राद्धकाल्त्वम्। तेन॒ कातीयसमानाथमेव तदपि। प्रपञ्चितं 

चेतत्परसङ्कात्पराक् । "यददः संपद्येत” इति. तु “तदहत्राह्यशानःमन्त्य 
इत्येतदेकवाषयतया भाष्यकारव्याख्यातं सङृत्करणस्यैव योतकम् । 

केचित्तु “यदहः संपद्येत" इत्येतावतो विच्दधननस्येकाहपक्षवि- 
भायकत्वमङ्गीत्यः पूवंसुत्रयोः प्रतिपत्पञ्चमीषय्ति्मुश्चितसरषं 
तिथिविधायकत्वेनाबत्तिपक्षमपि शक्तविषयं मन्यन्ते । 

तदपि यत्तच्ठुष्दयोः परस्परक्तापेक्षत्वेनेकवाक्यताया एव स्पशं 
अतीतेवा शब्दाभ्याहारापत्तश्चायुक्तम् । अत पव “स्योनं ते” मन्त्र 
यदि पूरवाद्धचं यच्छ स्याधरकषाक्यतेव स्थादित्युक्तं तन्ते । 



श्राद्धकालविवेखनम् १ ३५१ 

-यदपि (१) चतुरदशकामानयुक्रम्य- 

५५... संवंकामानाभ्रोति श्राद्धदः सदा । 
 प्रतिपल्परमृतिष्वेकां बजं यित्वा चतुदंशीम्” ॥ 

इति योगोश्वर्वचनं तद्यदि ईष्णपक्षनिमिस्तकध्ाद्धाध्रिततत्त- 

स्िथिरूपगुखना फलसम्बन्धविधायकं तदा कामनयाण्येकस्मिन् 

छृष्णपश्षे पफतिथाचेव श्राद्धम् । गुरफलानुरोधेना्रयानावृ्तेः । 

श्रयं च पक्ष ऋआपस्तम्बधममांदिषु संभवति तज्रापरपक्षश्रषद्ध 

प्रक्रम्य तत्तत्तिथितत्तत्कामानां श्रवणात् । 

याज्ञवत्कीये तु कष्णपक्चघ्ाद्धायुपक्रमात्तस्याश्यत्वेनालाभात्त- 
तत्फलाथंतया तर्तिथिषु श्राद्धान्येव विशिष्टविधिरूपेश विधीयन्ते । 

, तानि च परस्परं छृष्णपक्षनिमिततान्नित्यध्राद्धाज्च भिन्त इत्येक- 

स्मिन्नपि कृष्णपक्षे यावत्कामं तेषामनुष्ठानं भवतु । येन केनापि च 

नित्यस्य प्रसङ्त्सिद्धिः समानप्रकारकत्वे। न तु कृष्णपक्षसामान्ये 
तन्निमित्तस्य नित्यस्य ॒श्राद्धस्याचृत्तो किञ्चिदपि भमाखमिति 
प्रतिपदादिषु पञ्चम्यादिषु वामावास्यां तासु चतुदंशीव्जितासु 
तिथिषु मध्ये यस्यां कस्थांचित्तिथावमावास्यायामेव वा सख्देव 

कुष्णपक्षसामान्यगप्रयुक्तं श्राद्धम् । 

यद्यपि याज्ञवदीयं च तुदंशीवजंनं काम्यध्राद्धविषयं तथापि- 

“नभस्यस्यापरे पक्षे श्राद्ध कायं दिने दिने । 
4 +£ [स ₹ 

नेव नन्दादिवज्यं स्यान्नव वजञ्यां चतुदश ॥ 

(१) “कन्यां कन्यावेदिनश्च पशचभ्वे सत्छुतानपि । 
धूतं हृषि विज्यं च द्विशफंकशपफांस्तथा ॥ २६२ ॥ 

ब्रह्मवचंस्विनः पुत्रान्स्वणंरूप्ये सकुण्यक । 
ज्ञातिश्रैष्ठ्यं सर्वकामानाप्नोति श्राद्धदः सदा" । २६३ ॥ 

इति या्षकल्द्यरष्रन्याचाराध्याये चतुदंशक्रामा; प्रतिपादिताः ' 



"५२ कालतंरवविषेचने 

इति कार्णाजिनिक्चने भाद्रपदापरपक्षे चतुर्दशीवजंननिषेधात्। 

मन्यत्र तद्मजंनावगमात्। 

“कृष्णपक्चे दशम्थादौ वज यित्वा चतुदंशीम् । 

श्राद्ध प्रशस्तास्तिथयो यथैतः न तथेतराः" ॥ 

एति मनुत्रचने च नित्य 'एव कष्णप्चश्रद्धे दंशम्यादिपक्षे 

चतदं शीवजनोक्तः ्रतिपदादिपञ्चम्यादिपक्षयोरपि ङष्णपश्चसामान्ये 

तद्टज॑नम् । 

श्रत पव च तत्र नन्दादिकमपि बनज्य॑म् । तथा च नारदसंहितायाम्- 

“न नन्दा सुभगोवारे रोिएयां च चिजन्मसु । 

रेवत्यां च मघायां च कु्यादापरपक्षिकम्” ॥ इति। 

नन्दाः प्रतिपवषष्ठ्येकादश्यः। वरिजन्मानि । आद्यदशमेकोन- 
विशानि नक्षत्राणि । गाग्याऽपि- 

“नन्दायां भार्गवदिने भयोद्श्यां त्रिजन्मसु । 
पषु श्राद्धं न कर्वाति गृही पुत्र धनक्षय।त्"” ॥ इति । 

चुदडगार्म्योऽपि- 

"प्राजापत्ये च पौष्णे च पित्क्षं भारगवे तथा । 

यस्तु श्रद्ध प्रकुर्वीत तस्य पुत्रो विनश्यति" ॥ इति । 

एवमन्येऽपि तद्िषया निषेधा प्रयोगपारिजातादिषु द्रष्टव्याः । 

“भानो मोमे अयोदश्यां नन्दाभृगुमधासु च । 

पिरडद्ानं मृदा ज्ञानं न कु्यात्तिलतपंणम्"॥ 

इति स्सू्यन्तरेऽपि पिर्डद्ानग्रहशं श्राद्धोपलक्षणमेवेकमूलत्वाय । 
ये त्वन्ये पिरडदानगोचराः कालविशेषनिषेधास्ते प्रेतक्त्यविषया 

धक्ष्यन्ते । श्दं च चतुद शीनन्दादिवजंनं भाद्रपदहृष्पक्षेऽपि- 



श्राद्धकालविवेचन् | ३५३ 

“श्राषाद्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे | 
भ ® 

यो वे श्राद्धं नरः कुयदिकस्मिन्नपि वासरे ॥ 

तस्य सम्बत्सरं यावत्तृतताः स्युः पितरो धुवम्» । 

इति नागरखरडोक्तं पएकदिनपक्षे भवत्येव ! तत्र तद्वृत्तौ 
कारणाभावात् । पश्चान्तरेषु तु मन्दादिवरजंनं न भवति । प्रतिपदादि. 

पक्ष्रोः चतुर्दशीवर्जनमपि । तिथियोगनक्चत्रविशषे निषेधप्रयोज्का- 

न्तरसतसरेऽपि सकृव्पक्षे महालयश्राद्धं मवत्येवेतयुक्तं प्रयोगपारिजातो- 
दाहते संप्रहवचने- 

“द्ममापाते भरण्यां च द्वादश्यां पक्ष्ध्यके । 

तिथि वारं च नक्षत्रं योगं च न विचारयेत्" ॥ इति । 

म्रततिथिसामानजातीयायामेव चतुद शीभिक्नायां तत्पक्चान्तगंत- 

तिथौ निषेधग्रयोजकयुक्तायामपि सकृत्पक्चे यावत्संभवं प्रायः सकल- 
देशीयाः शिरा महालयश्राद्धं कुवन्ति । 

एकदिनपक्षातिरिक्ताश्च पश्च तत्र पक्षाः कष्णप्रतिपदादिशृङ्क- 

प्रतिपदन्तमरिति षोडशतिथिपक्ष पकः, प्रतिपदादिदशन्तमिति 

पञ्चदशतिथिपक्षोऽन्यः, पञ्चम्यायष्टम्यादिद्रशम्या दिचतुदशी वज 

दुरशान्तमित्यपरे दश सक्त पञ्च तिथिपक्षाः । 

तत्र प्रथमः प्च; शास्यायनिना द्शितः- 

“नभस्यस्यापरे पक्षे तिथिषोडशकस्तु यः। 

कन्यागतान्वितश्चेत्स्थात्स कालः श्राद्धकर्म, ॥ इति । 

चेदित्यसंदिग्धे संदिग्धवचनं “शाद्लाणि चेत्प्रमाणं स्युः"इतिवत्। 

न हात्र सकलस्य पक्षस्य कन्यागताभ्वितता विवक्षिता । वाक्यभेद्- 

भ्रसङ्कात्। पक्षविशेषगते तिथिषोडशके श्राद्धं कुर्यात्त तदा यदि 

४५ 
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स सकलः कल्यागतान्वितो मवतीति । न च ताद्रश एव तिथिषोडशके 

श्राद्धं विधीयत इति वाच्यम् । प्रतिसाम्बत्सरिकत्वव्याघातापत्तः। 
त॒ एव शारदनवरा्रान्तरसक्तम्यादितिथिषु मूलादियोगे 

प्राशस्त्यमात्रं न तु स एवाद्रणीय इत्युक्तम् । 

श्रत एव वृद्धमनुनाप्युक्तम्- 

“पध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां रचितव्रजत् , 
स पक्षः सक्रलः पूज्यः श्राद्धं तत्र विधीयनं' ॥ इति । 

तेन यद्। कद्ाचित्कन्यागतःन्वयस्तस्य पेध्चितः सर च नित्यप्राप 

एव । कन्यागते सूयं धरमामि विना तस्य माद्रपदत्वाभावात् | 

“प्रेषादिस्थं सवितरि योयो मासः प्रपृयने चन्द्रः 

चेताः स ज्ञेयः पृरिष्िन्वेऽधिमासोऽन्व्यः" । 

इति चेश्रादिमासविरेष।णां लक्षणस्य ज्यतिःशास्ेऽमिधानात् । 

यत्वादित्यपुराणे - 

“द्राष्रहोमचयि क्रत्वा यः स्यान्पक्चस्तु पमः। 
श्राद्धं तत्र प्रक्र्वीन २7१7 गच्छन् घान ता ॥ इति। 

एवं व्याख्येयम् । सकलस्य पक्षस्य कन्यायोगो नापेक्षित 

इत्यभिप्रायः । पञ्चमत्वं चान्नगमलमासानायात इति मलमासनिरंये 

वक्ष्यते। तिथिषाडश्कश्चामावास्यात्तयं परतिपदमाद्ायेति देवले- 

नेवोक्तम् । 

“श्रहःषोडशकं यत्त शुङ्खप्रतिपद् सह । 

चन्दरक्षयाविशेषेण सापि दशात्मिका स्प्रता" ॥ दति। 

्रुतिसूम्रेषु च पौशंमास्युत्तरा प्रतिपदुत्तरपोरंमासी्वेनामावास्यो- 
त्तरा चोत्तरामावास्यात्वेन कहुपूक्ता । तथा च तेः-- “श्रमावास्यारयां 
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बा यजेत" इत्याश्वलायनसूतरे पोण॑मः स्यमावास्याशब्दाम्यां प्रतिषदपि 
गृह्यते इति सिद्धान्तिना व्यारूपानम्। "स पक्षः सकलः पूज्यः 
श्राद्धषोडशकं प्रति" इति वखनान्तरऽपि ग्रतिपदोऽप्यमावास्यात्बे- 

ने कीकारमभिपरेत्येव पश्चपदोपादानम् । अरमावास्यामात्रग्रहणे षोडश- 

घ्रद्धासंमवात्। तेनान्न षाडशतिथिपक्षाधयणे एकेनाधिकारिणा 

कृष्ण॒प्रतित्प्रभतिशुङ्कप्रतिपत्पर्यन्तमेकरूपं श्राद्धं कर्तव्यम् । अमा- 

वास्योत्तरप्रतिषत्संग्रहपक्षेण तिथीनां षाडशत्वमुपपादयतो हेमाद्े- 

रपीदमेवाभिमतम् । पतद्व चनोपक्ञमेष संस्यया क्म॑मेदमभ्युपगच्छता 
तेनेतस्योत्पत्ति वि धित्वाङ्गोकारात्तञ्न चाधिकारिभेददेवतामेदा्चुपादाने 

तदेक्थस्येव प्रतीते. । 

, तेन जीवत्पिकृकदोहित्राधिक्षारिणा क्रियमाणं मातामहदेवत्यं 

्राद्धमभिगप्रत्येतत्पक्षाभिधनं हेभाद्ररिति पामराणां भ्रम एव । तथात्वे 
च दोहिभपरतिपच्छ्ाद्धमूलप्रमाखान्वेपणङ्क शस्तस्य नोपपय्येत । 

यत्त॒ हेमाद्रिणा तिथिषोडशत्वोपय्तयेऽन्यत्पकाश्दयमुक्तं 
तिथिघ्रद्धिमभिप्रेत्य पचा पौणंमःसी गहीत्वा वेति । तश्च नाद्यो नित्य- 

वच्छुवणविरोधात् । न द्वितीयो ऽपरपक्ष्र तिविरोधात् , तिथिपदेना- 

होरात्रलक्षणापत्तेश्च । प्रकररणान्तरोक्तस्यःशरुुलोपरितननान्दीमुख- 
संज्ञकपित्रादिदेवत्यस्य वाषिकश्राद्धस्य मात्यादिश्राद्धवदज्ाचिपरि- 

वुत्तश्च । तेन बचनस्वरसादुत्तरपतिपत्परिग्रहेस पञ्चदशदिनपक्षात् 

क्चान्तरमेवेदं महालय परपक्षश्राद्ध । एवं च सति यदेतस्यामेब 
श्रतिपदि जीवत्पितृकेः क्रियते पावंशविधनेन मःतामहश्चाद्धं तदपि 
कन्यासंक्रान्व्युपलक्षितैतदपरपक्षनिमित्तकमेव । शरत एव जीवत्पितू- 
कैरेव क्रियते । गरतपितृकैर्यन केनापि पक्षेण क्रियमाशेन पितृपा्घ॑शे- 
नैव सदहेतस्यापि करणात् । 

सयु जीवत्पितृकस्यापरपश्चनिमित्तक धित्रादिश्राद्म्- 

11६ (10716५4 ४1 5^5¶ खि 
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“दशंशाद्धं गय श्राद्ध श्राद्धं चापरपक्षिकम् । 
न जीवत्पितृक कुर्यात्तिलः कृष्णश्च तपंशम्" ॥ 

दति वचनेन निषिध्यते यथा तथा मातामहश्चाद्धमपि। 

वस्तुतस्तं पितृश्चाद्धनिषेधे सति परा्षिरेव मातामहध्राद्धस्य नास्ति 

“पितरो यत्र पूज्यन्ते" इति पितृश्चाद्धोपजीघनेन तस्थ विधानात् । 

न च पितृधरद्धस्यापि तर्हि कथं निषेधः प्रमीतदेवत्यस्थ तस्य 

जीवति पितरि प्राप्यभावादिति वाच्यम् । यतः खत्यं जनकदेवध्यं न 

प्राभ्रोति किन्तु मन्वादिभिः स्प्रतिकारेराश्वलायन।पस्तम्बादिभिश्च 

गृह्यकारेयदशं्रःद्मपरप्रषघाद्धं वा प्रहृत्य ध्राद्धधमां भाभ्नातास्तस्य 

पूवंनिर्वापादिप्रकारेण करणपक्षो जीवत्पितुकं घरति सवर्तः । 

दैश्िदकरणपक्षोऽपि। श्रतिदेशाच्चेतरध्राद्धेष्वपि तन्पक्षद्वयं 

्ाभ्रोत्ति। तथा च प्रमीतपितामहादिदेवत्यं जीवत्पितृकस्यापिः 
दशंश्राद्धं करणपक्षे प्रापरत्येव । 

तन यथा- 

“उद्वाहे पुत्रजनने पितरयेष्टयां सोमिके मखे । 
तीथं ब्राह्मण श्रायाते षडेते जीवतः पितुः ॥ 

वद्धो तीथं च सन्यस्ने ताते च पतिते सति । 
येभ्य पव पिता दथानत्तभ्यो द्ध्ात्स्वयं सुतः" ॥ 

इत्यादिवचनेः केषुचिच्छ्धाद्धेषु करणपश्षस्तत्र च प्रकारो विशेषो 

नियम्यते । तथा दशं्राद्धम्'दत्यनेन केषु चित्कथंचिदप्यकरणपश्षः। 

तेन पित्रादीनां दशादौ श्राद्धनिषेधे सति तदुपजीविप्रा्िकस्य 
मातामहादिश्नाद्धस्य प्राप्तिरेव निषेधो वति कथं जीषप्पितृकस्य 

तस्परा्िमंहाल्ञयापरपक्षे । 

उच्यते ।., प्रातिस्तावदुदर्शादिषु जीवत्पितुश्राद्धाभावेऽपि पिता- 

महादिधधषद्स्वात्तदुपजीवनैनेव मातामहश्चाद्धक्य वक्तं शक्यते । 
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पितर इति बहुवचनात् । पितुरित्यादिसम्बन्धिपदमात्रपरक्ेपेण पिचा- 

दिशब्दैरेव पितामहादीनां देवतात्वा्च । अत एव विष्णुरष्तौः 

जीवतिपत्रादिकषस्य पितुपःवंणे पूर्वेषां देवतात्वं विघाय तत्सहपरयोगे 
मातामहपाकंणेऽपि जीवन्मातामहस्य तप्पित्रादीनां ` देवतात्वं 
पूर्वातिदेशेन विदितं मातामहानां चैवमिति । गयायां तु सवातन््ये-. 

शपि सर्वंषां श्राद्धस्य प्राप्तिरस्ति 'यन्नाश्ना षातयेततिरडं तं. 

नयेद् ब्रह्म शाश्व्रतम् इति । श्रथ प्रात्तावपि निषेधात्न्योपलक्षिते- 

ऽप्यपरपक्षे तन्निमित्तं मातामहश्राद्धं न प्राभरोतीव्युच्यते। तदपि नः 
सामान्यतो ह्यपस्पक्चिकस्य निषेधः। विशेषतश्च- 

“कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वै सुतान् । 
श्रूस्या प्रेतपुरी राजन्यावट्षृश्िकदशंनम्” ॥ 

इत्याद्यथंवादोक्नीतो येषां श्रद्धे येऽधिकारिणस्तैस्तेषां 

कन्यागतोपलक्षिते ऽपर पक्षे श्राद्धं कत्तंभ्यमिति विधिः। अव्र. 

पितुसुतग्रहणं श्राद्धदेवतातदधिक्रारिमात्रोपलक्षणम् । 

नागरखरडे- 

“न ददाति नरः श्राद्धं पितृणां चन्द्रसंश्चये । 

क्षपिताशापरीताङ्गाः पितरस्तस्य दूषिताः । 

प्रतपक्चं प्रतीक्षन्ते" इत्युपक्रम्य 

“ततस्तुलागतेऽप्येके सूयं वाञदन्ति पाथिव । 

श्राद्धं सवव॑शजेदत्त श्रुत्पिपास। समाकुलाः" ॥ 

इति सामान्येनामिधानात्। 

त॒ पवेतद्वचनवलदेव जीवत्पितृकस्य मतृभ्रद्धमपि 

कन्यागतापस्पक्चनिमित्तं स्पतिरक्तीव्रद्पामुक्तपर्। पएतावाश्व 



३५८ कालतस्वविवेचने 

विरेषः। तत्र दर्शोत्तरप्रतिपयेव मातामदधाद्धवन्तदुक्तम् । 

. इदानीं तु तस्य नवम्थामनुष्ठानाचार इति । श्रत एव भतपितुकेः 

पितृथःद्धदिनि एव पृथगपृथग्बा मातुतृतेरपि संपादितत्वाज्जीव- 
त्पितुकेरेव ' तन्तुश्यथं नवम्यां तच्करिय्त इति तस्या अविधवा- 
नवमीत्वभ्रसिद्धिर्महाराष्ुघु । श्रत एव चापुत्रपितृव्यज्येष्ठभ्रात्रादीना- 

मपि ्रद्धस्य तत्तनश्रुततिथौ जीवतिपितुकेः शिष्टैः कैश्चित्करणं 
म्ालय।परपक्चे। तेन सामान्यापरपक्षनिमित्तस्यैव श्राद्धस्य 
जीवत्पितुकान्प्रति प्रतिषेधात्कल्योपलक्षितातिप्रशस्तापरपक्चनिमित्त 
मातामहादिध.द्ं तेषामपि प्राप्रोव्येव । ताद्रशस्य च तस्य दशंमनति- 

क्रम्यापि करणे बाश्रकाभावेऽपि यत्तदुत्तरप्रतिपदि करणं तत्केवलं 

सदाचारात् । नन्वेवं पितामहादीनामप्येतदपरपक्षनिमित्तं श्राद्धं 

कर्तव्यं स्थात् । न स्यात् । ^न जीवन्तमतिदद्यात्''इति निषेधात् ।' 

वरद्धयादिवच प्रतिप्रसवाभावात्। एवं च प्रतिपद्यपि क्रियमाणस्य 

मातामहश्राद्धस्थापरपक्षनिमित्तकत्वाषिघ्रातात्तन्निमितकस्य च 

श्र दस्याधिकमासापाते उस्कषंस्य वक्ष्यमारत्वादर्शोपजातकन्या- 

संक्रान्तावधिमासापाते दोदिष्रप्रतिपच्राद्धस्य तद्तिलङ्कनेनापर- 

पश्चध्राद्धव्यवधानेनेव करणमुचितमिति वध्यते मलमासनिरंये। 

यान्यपि सुय॑सिद्धान्ते- 

“षडविशे धनुषो भागे द(विशे निमिषस्य च। 

मिथुनाएटादशे भागे कन्यायाश्च चतुदश" ॥ 

इत्युक्त्वा- 

“श्रत ऊध्वं तु कन्याया यान्यहानि तु षोडश । 
करतुभिस्तानि तुल्यानि पितृभ्यो दत्तमक्षयम् ॥ 

इति षोडश दिनानि श्राद्धकालत्वेनोक्तानि तानि मन्तु नाम 

तथा | "नमस्यस्यापरे पक्षे" इति वचने तु तानि न ग्रहोतं शश्चन्ते । 
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श्रपरपक्षश्रुति विरोधादेव । न हि तानि कन्याया; शेषदिनान्यपर पश्च 
णव मवन्ति। तिथिश्रतिविरोधाञ्च । तिथिशब्दस्य चान्द्रदिनिमात्र. 

वाचित्वेन सौरोऽपरवत्तः। काम्थत्वाञ्च तच्द्ादधस्य। , “पितृभ्यो 
दत्तमक्षयम्” इति फलश्रवणात् । "कन्यागते सवितरि यान्यहानि त॒ 

षोडशः त्यत्र भवतु तेषां प्रहशम् । तत्र तिथिविरेषोपलक्षसे कार- 

णाभावात् । ज्योतिषसंवादाश्च । रत्र च वचनान्तरे “श्राद्धषोडशकम्" 

इत्युक्तावपि न संख्यया श्राद्धानां मेदः। श्नुत्पत्तिवाक्यगतत्वात्। 

वचनस्यैकदेशकन्य सम्बन्धमाश्रेण सकलपक्षपूज्यत्वमाश्रप्रतिपादन- 
परत्वात् । “मध्यै वा यदि वाप्यन्तः इति वुद्धमयुवचनवत्। 

“'्राद्धषोडतकम्"इति द्वितीयानिमित्तभूतलक्षणाथेकमंप्रवचनीयप्रति- 

योगेन श्राद्धानामुदश्यत्वप्रतीतेश्च । संभवति च कालविधौ तत्स- 
म्बन्धित्वरूपेशोपदेयानामपि कर्मणां स्वरूपेशोदेश्यत्वमयुवायत्वं 

च। न च यदि श्राह्मणो यजञेतशत्यादिवत्तत्यागकारणं किचित् । 
न चानेकगुणोपादानं हेमाद्थक्तं तदुक्तम् । “रादौ मध्येऽथवाप्यन्ते* 

इत्येतेषां द्वितीये दिगाणं त॒तीये तिगुणमित्यादिवत्स्वरूपेसाविवक्षि- 
तत्वात् । एकदेशमान्न विवक्षणात् । 

तेन “नमस्यस्यापरे पक्षेति श्वाद्धोत्यत्तिविधो संख्यायुक्ततिथि- 

, समुञ्चयवशादाभ्रेयवद्यावत्तिथिसिद्धानामभ्याकस्षनामियं संख्या 

श्राद्धषोडशकमिति । 

न॒ चेवं पक्चस्य पञचदशतिथ्यात्मकत्वादनेनेव न्यायेनं 

हेमाद्रथुक्ता सामान्यङृष्णपक्षेऽपि श्रतितिथिघ्रादावृत्तिरेव स्यान्न तु 
पूर्वोक्तं सङृदेवानुष्ठानमिति वाच्यम् । पक्षस्य वस्तुतः पञ्चदशतिथि- 

रपत्वेऽपि तिथीनां स्वरूपेणाङ्त्वाभावात्। अन्यथा तिथेरपि 
नानाक्षणसमुदायात्मकत्वेन क्षणानामङ्गत्वापत्तेः । किन्त्वयनतुमासा- 
दिविरोषवन्महासमुदायङूपस्य पक्षस्यैवायोगान्ययोगव्यावृत्याङ्ग 
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त्वम् । शत पव सकुत्करणेऽपि तत्र इदं कर्मास्मिन्नयनेऽस्मिन्दृताव- 
स्मिन्मासेऽवु्टितमिति बुद्धिः । 

महःलयापूर्वपक्चे तु पूवंवाक्ये संख्यावशात् क्षचिदिने दिन 
इति वौप्सावशात्पक्चमित्यादिष्वत्यन्तसंयोगद्धितीयावशात् क्चित्स- 

कल'दिशन्दरवशाद्यावत्तिथ्यभ्यासप्रतीतिः। श्रभ्यासपक्षेऽन्त्यदिने 
दक्षिशादानमिति यद्धेमाद्विणोक्तं तेन च यत्सूचितं यावत्समाि- 
पा्रेकयं तदप्ययुक्तमेव । -निमन्त्रणादिविस्जंनान्तस्य श्राद्धप्रयोगस्यैव 
सायं प्रात्ोमवदाव॒त्तेः। कालस्य प्रयोगायुबन्धत्वेन वत्समुश्चय- 

बलात्प्रयोगावुत्तरेवोचितत्वात् । 

सोमयागे तु प्रधानस्वरूपानुबन्धभूतदेवतासमुञ्चयवशात्प्रधान- 
स्यैवावुत्तिः। श्रत एव च यत्र देवतादिसमुञ्चयङृता प्रधानमात्रावृ्तिः 
सोमयागग्रहयज्ञादिषु यत्र चोत्यन्नगतसंख्या छृता सेकादशपयाजल- 
कषहोमकोचिहोमादिषु । तत्र तावदभ्पाससमुदायवत्तिविधि्रमेयः 
जातिः : यत्न तु कालवशास्मयोगावृत्तिः सायं प्रातरत्रिहोजदशे- 
पौणंमासिकाञ्चेयादिषु तर प्रत्येकसमवेता सा । प्रतिनिमित्तावृत्ति- 
तश्चास्या श्रावुत्तेरिदमेव वेलक्षएयं यदन्नावृत्तिविशिष्टात्फलमिति । 
केन च विशेषेण दक्षिणादानमात्रस्येव सशत्करणमुच्यते। श्रधान- 
मान्रप््यासाभ्युपगमे हि श्रारादुपकारिणां सवंषामपि प्रधानपूरवो- 
तरभाविनां तदुचितं पात्रानत्यर्थानां ड । | 

पवं निमन्त्रणादिषिसजनान्तश्राद्धप्रयोगमेदे सत्यपि बाह्मणा- 
लामे किश्चित्प्रयोगलोपभयेन चिकीर्षितसकलप्रयोगा्थंमभिन्नेरेव 

पात्रब्राह्मरोः सह॒ सकृदेवोपसंवादमात्रकरणाद्राजसूय इवात्िजां 

तेषामधिष्ठानेक्ये भवति चेद्धवतु । 

“कुशादरव्यादयो मन्त्रा ब्राह्मणाश्च बहुभुताः । 

न ते निर्धाल्यतां यान्ति विनियोज्यः पुनः पुनः ॥ 

, इति ब्राह्मणानां विनियुक्तविनियोगा विरोधात् । वरणमरणङ्पे 



्राद्धकालविषेचनम्। ६६२ 

व॑ निमन््रणदक्षिणादाने प्रतिश्राद्धध्रयोगं भिन्ने पवोचिते 
राजसूयवदेव । 

श्रत एव च पक्षधाद्धाथं ब्राह्मसौः सह सङृदेवोपसम्बादेऽपि 
तेषाम्राशोचेऽभ्यासान्तरे त्यःगोऽन्यषां चोपादानम् । 

“निमन्व्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यायाद्विरतस्य च। 

देहे. पिकृषु तिष्ठत्सु नाशौचं विद्यते कचित्" ॥ 

इस्यस्य वचनस्य शाखःयनिमन्त्रणाभावेनाप्रवुत्तः । तथा सत्यपि 
्रयोगसंधस्य स्ंभूयेकफलजनकत्वे सायं प्रातरच्चिदोत्रवत्पति- 
तिथिसरंकृद्पभेदास्यतिपदि महालयापरपश्चश्राद्धं करिष्ये द्वितीयायां 

महलाथापरपश्चध्राद्धं करिष्ये तृतीयायां महालयापरपक्षश्राद्धं करिष्य 
इत्यादि । पकमेदाञ्चः"तराप्रतिबन्धानिश्चयेन केनचिदभ्यासेयत्ता- 

पक्षेणःरन्धेऽप्येतस्मिऽद्ाद्धं यद्यन्तराश्राद्धकन्तराशौचोपनिपातस्तदा 
"भद्ध याकपरिक्रिया" श्युक्तमुख्यप्ररम्भामावात्संकल्पाभावाच्च 
“्रारन्धे सूतकं नास्ति" इत्यस्य प्रवुत्तेरनधिकारात्तत्र प्रा्तानां प्रयोगा- 

शामननुठानमेव। तस्मिश्च सति कतानामपि प्रयोगाणां सह 

कार्यान्तर (भावादफलत्वम्। तथा चाशोचापगमोत्तरं सछृदादिपश्चेण 

यावह्दोपावलि पुन्महालयध्रद्ध कत्तव्यम् । 

प्रतिबन्धान्तरे तु प्रतिनिधिना तहशायां कत्तव्यम । साय- 

मधिहोतपौशंमासानन्तरमाशोचापनिपते तु प्रातरश्चिहोदशयोः 
“वेतानोय,सनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात्, इ्यधिकारप्रति- 

प्रसवादाशोचमध्य ऽप्यनुष्ठानम् । 

यत्तु दृष्णयक्षं यजमानमरणसं भावनायां दरो िपयन्ताश्चिहोत्रः 
होमकरणपूरर॑कं तदानीमेव दशंस्यानुष्ठानं नद्वाचनिकं शुङ्कपक्ष 

पुनराधाने सति गोणकाले दशनुष्ठा नवत् । | 
द 
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न तु तेषामपिर्संकल्पितत्वाप्पू्ंङृतानां निप्फलत्वप्रसङ्कमवाद्वा । 

कालाभावेन सायंङृतदहोमसहकारिणः प्रातर्होमसयाप्यसंक दिपतत्वेन 

सायंप्रातहहोमान्तसणां सखुनरामसंकल्पितत्वात् । श्रनधिक्रारप्रति- 

बद्धसहकार्यन्तराभावे निष्फलत्वस्योचित्यापातत्वाश्च । श्रञ्नीषोमी- 
क द्भ कदेश केव ‡ । च 

यादिवद्धाचनिकाननुष्ठानामावनं फलसंपत्तः कल्पयितु. 

मशक्यत्वादित्यलमतिदूरं गत्वा । 

पञचवश-दश-सप्त-पञ्च.तिथिपश्चा ब्रह्मपुराणे दरिताः- 

“श्रश्वयुकृषृष्णपश्ष तु श्राद्धं कुयांदिने दिने । 

तरिभागहीनं पक्षं वा त्रिभागं त्वद्धमेवे वा। 

न सन्ति पिनरश्येति कृत्वा मनसि यो नरः 

श्राद्धं न कुस्ते तत्र तस्थ रक्तं पिबन्ति ते॥ 

यावच्च कन्यातुलयौः.करमादास्तेःदिवाकरः । 

ताचच्छाद्धस्य कालः स्याच्डुन्यं प्रेतपुरं ततः” ॥ इति । 

दिने दिन-इति वौीप्छया पञ्चद रतिथिलाभः। स्पष्ट वचनान्तरे- 

“कन्यागते सवितरि दिनानि दश पञ्च च। 

पार्वंशेनेह'विधिना धाद्धं तत्र विधीयते, ॥ इति । 

द्र ऽत्यन्तसंयोगद्वितीयाबलादशादिति लाभः। दिनिशब्दस्य 

पक्चप्रक्रमाच्चान्दरदिनपरतया तिथिपरत्वम् । 

“तिथिनैकेन दिवसश्चान्दरे मने प्रकीर्तिते" । 

इति विष्णुधर्मोत्तरात्। श्रतश्च पक्षस्य “श्रहोराप्ेण॒चेकेन 

सावनो दिवसः र्प्रृतः” इति लक्षितचतुरदशसावनदिनात्मकत्वे 
ताद्रशपो इशदिनात्मकत्वेऽपि वा न कापि क्षतिः। हासे तिथिद्धय- 

प्रयुक्तमयोगद्वयस्य तन्त्रेखावुष्ठानात् । बद्धौ च यदपि गुणायुरोधेन 



्राद्धकालविषेचनप् ।. ३४३ 

प्रधानावृत्तेरन्यायत्वाःपञ्चदशप्रयोगाणां च सङृत्करणादेव सिदधेरेक. 

विनच्छेद् पवोचितः। न च नवरात्रवतवदाहत्ययवृत्तिवचनम् । 

तथाप्याचारादेकतिथिप्रयुक्तस्य धाद्धस्याव्रृस्या प्रयोगेणाविच्छेदे- 
नेषावुष्ठानम् । किं तिथिप्रयुक्त श्राद्धमावत्तनीयमिति तु धाद्वकाल- 

व्याघ्याधिक्पेन विवेक्तव्यम्। पएवमग्रिमपशचेप्वपि। तृतीयो 

भागस्िभागः पक्षस्य पञ्चतिधयस्तद्धीनता चाधधानां चतां 

चतुदश्याश्च वर्जनात् । एवमद्धत्रिमागपक्षयोरपि चतुरदशीवर्जनम् । 

“नभस्यस्यापरे पक्षे धाद्धं कुयादिने दिने । 
नैव नन्दादि वज्यं स्यान्नैव वर्यां चतुर्दशी" + 

इति प्रतिपदादिपक्ष पव चतुदृशीवज्ञंनवजनादितरपक्षेषु 
तदजंनप्रतीतंः । “कृष्णपक्षे दशम्थादो वजंयित्वा चतुदंशीम्" इति 
सामान्यृष्णपक्षे दशम्यादिपक्ष. मनुना तदजनोक्तश्च । न चेदमा- 

श्विनापरपक्षधराद्ध तततो भिन्नं तस्येव त्वत्र विरोषतः पुनरमिधानं 
प्रशंसनं च फल्लातिशयाथंमावरयकत्वातिशयाथं वा । नन्दादिवजनं 

त॒ न भवति संख्याहानिप्रसङ्कात्। श्रद्धं च पक्षस्यैव । उक्तपक्षयोः 
पक्षस्येव भागितयान्वयादत्रापि तथौचित्यात्। न तु संनिधाना- 

ल्िभागस्याद्धमिति कद्पतर्वादि सकलग्रन्थविस्ूद्धं शलपारयुकतं 

युक्तम् । पासं निधेर्किचित्करत्वात्। अननन्तय॑मचोदनेति, न्यायात् । 

बुदधिसंनिधिस्तु त्रिभागाग्वितस्य पक्षस्योत्तरघ्राप्यस्त्येव । अनन्तरेण. 
संबद्धः स्यात्परस्याप्यनन्तर इति न्यायात् । न्यथा तिभागोऽपिः 

त्रिभागहीनपक्षस्येव स्यात्। उत्तरोत्तरहीनपक्षामिधानो चित्यमाघ्र- 
त्यागस्तु छन्दोऽनुरोधात्। यदपि श्रलपाशिनेत्राम्यदप्यत्राक्तं 

“्रिभागहीनम्'इति षष्ठयादितिथिषु, त्रिभगमित्येकराद्श्यादिषु । 

पञ्चपञश्चतिथीनामेव पक्चत्रिभागत्वात्। 

“उनत्तरादयननच्द्धाद्धे धरष्ठं स्यादक्षिणायनम् । 

चातुमांस्यं च तत्रापि प्रसुप्ते केशवे हितम् । 



२६७ कालेतच्चविव्रे्ने 

्रोष्ठपदयाः परः पक्चस्तत्नापि च विशेषतः। 

पश्चम्युध्वं च तत्रापि दशम्यूध्वमनाऽप्यति ॥ 

मधघःरुक्ताथ तत्रापि शस्ता. राजख्रयोदशी । 

तत्राक्षयं मवच्छुाद्धं मधुनः प्रायसन च ॥ 

स्व॑स्वेनापि कत्तव्य श्राद्धमन्र नराधिप । 

पराश्नमोजी म्वपचः भराद्धमेव तु कारयेत्" ॥ 

इति विष्णुधर्मोत्तरसम्बाद्।चच । 

यत्त॒ “उध्वं वा चतुर्थ्याः” इति छृष्णपक्ष दशम्यादाविति च 
तत्सामान्यङ्कष्पश्च । तेना रिवन ।परपध्च कस्मिन्नपि पश्च चतुदशीवजनं 
न।स्स्येवति। तदप्ययुक्तम्। “धराद्धं शख्रहतस्यव चतुद्श्यां 

महालये इति कालदर्शाद्युद।हतवचन विराध।त् । समान्यहृष्णपक्ष- 

श्राद्धादस्य.मेद।च । पञमीपरटर दशम पतरत्तरुध्वंमिति व्य।ख्यानेन 

विप्णुधर्मोत्तिर'विसाधादत्रापि तद्धमप्रवृत्तो बाधक्रामावात्। 

पतदुग्याख्यासंवादि स्पष्टमार्विनापरप्रक्षाधिक्रारे देवोपुराणम्- 

“कन्यास्थे तु रवावंशे पूजा कायां यथाधिधि । 

भौजङ्गी तिथिमासाद्य यावचन्द्र।कसंगमम् ॥ 

तवापि महती पूजा कत्तैव्या पितृदवते। 

कक्ष पिरडग्रदाने तु अथ्टपुत्री विवजंयेत्" ॥ इति । 

४ मोजङ्गी पञ्चमी । चन्द्र क्रसंगमो दशः 

पतेन- 

““विषशच्रश्वापदाटितिययगबाह्यरधातिनाम्। 

चतुद् श्यां क्रिया कार्या श्न्येषां तु विगर्हिता" ॥ इति। 



श्राद्धकालविवेचनम् । देण 

मरोचिवचने या चतुर्दश्यामशब्यहतादिधाद्धनिन्दा सा 

सामान्यङृष्णपक्षश्राद्धविष्या न तु महालयापरपक्च्राद्धविषया । 

प्रकरणमेदेन सामन्यविशेषरृष्एपक्षध्राद्धयोमंदात् । इतरथा 

संक्रान्त्यादिप्रयुक्तस्याप्यशखदतश्र द्धस्य चतुदश्यां निषेधापंत्तेरित्यपि 
शलपारयुक्तिनिरस्ता वेदितव्या । न ह्यसंनिधिमात्नं प्रकरणान्तरं 

किन्त्वपूर्वानुपदेयसम्बन्धसहकृतः सः। श्रप्रत्यमिज्ञानाथं तस्या- 
वश्यापेक्चितत्वात् । शह तु कष्णपक्षरूपायुपादेयसम्बन्धः प्रत्यभिक्ञा- 

हेतुरेवेति विपरीतम् । प्रापतस्येव तु इष्णपक्षस मान्यश्राद्धस्य विशेषेण 
तत्र॒ स्प्रतिपुराणादो पुनरभिधानफलातिशयामिधानार्थमक्षरणे 

प्रत्यवाय तिशयामिधानाथं चेत्युक्तम् । 

शत्र च कचित् “श्रश्वयुक्ृष्णपक्षे"इति, कचित् “नभस्थस्थापरे 
पक्षे"इति यदभिधानं तदरेकस्येव पक्षस्य छृष्णादिशुङ्कादिभेदभिन्नमा- 
सद्येन । तस्येवोपलक्षणात्। श्रत एव विष्णुधर्मोत्तरे “्रोष्ठपयाः 

परः पक्षः" इव्येवोक्तम् । 

“ध्राषाहीमवधि कृत्वा यः स्यात्पक्षस्तु पञ्चमः । 

तत्र राद्ध प्रकुर्वीत कन्यां गच्छतु वानवा॥ 

श्रगतेऽपि रवौ कन्यां राद्धं कुर्वीत यन्नतः। 

श्राषाठ्याः पञ्चमः पक्षः प्रशस्तः पितृकर्मसु ॥ 

शक्रध्वज्ञनिपाताङ्ो यः स्यात्पक्षस्तु पञ्चमः। 
स विज्ञेयोऽपरः पक्चः भद्ध तत्र विधीयते" ॥ 

हव्येवमादीनि जातूकरयंजाबालकाष्णाजिनिप्रभृतीनां बहनि 

वचनानि स्पष्टं चनन्द्रमासग्रहशद्योतकान्यपमाणीकृत्य- 

कन्यागते सवितरि पितृराजानुशासनात्। 

भवेतपतपूरी श्रल्या यावद्ुश्िकदशेनम् ॥ 



३६६ कालतत्वविवेचने 

ततो वृधिक्रः्जयते निशाः पितरो चप । 
पुनः स्वभवनं यान्ति शापं द्स्वा सुदा र्णम् ॥ 

सूयं कन्यास्थिते धराद्धे यो न कुयद्हा्रमी । 

कुतस्तस्य धनं पुत्रः पितृनिःश्वासपीडिताः" ॥ 

इत्येवमादिषु वचनेषु कल्यासम्बन्धेनेव श्राद्धविधानादुब्रहमपुरा- 

णादिगतमाश्विनपदमपि जीमूतवाहनमतेन शक्त्यैव तात्पयंग्राहक- 
वशाद्का लक्षणयापि सौरार्विनपरमेव । नभस्यपदमपि (तुलामकर- 
मेषेषु प्रातः क्लायी भवेन्नरः” इत्यादिकातिकमाधवेशाखल्नानादि- 
विधापिबहुवजनदशंनान्पीनादिष्वेव । चेत्रादित्वस्यौत्गिकत्वेऽपिं 
“ीनमेषधोमरषवुषभयो्वा वसन्तः” इति वचनात्सवतुंमासानां 
वेकदिपकत्वेन कन्याया भाद्रपदत्वस्यायि संभवात्तत्परमेष 
भ्रमादादिना मलमासत्वाद्वा- । 

“मासि कन्यागतो भावुरसंकरान्तो भवेद्यदि । 

दैवं पिष्यं तदा कमं तुलास्थे कत्तरक्षयम्” ॥ 

इति वचनात् कन्यायामकरणेऽनुकल्पत्वेन तुलाप्राध्यथं वेति 
यत्कैचिन्मन्यन्ते तदप्यनेन विष्णुधर्मोत्तरवचनेनापहस्तितं द्रष्टव्यम् । 

ब्रह्मपुराणे पौरंमास्यन्तमासक्रमेरोष सकलृत्याभिधानाश्च । यद्यपि 
च~ 

“इृनद्राद्नी यत्र हयेते मासादिः स प्रकीर्तितः । 

श्मभ्रिषोमो रप्रतौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमकौः ॥ 

इति मासलक्षणवशान्मासशब्दस्तद्विशेषवचनाश्च चेत्रादिशन्दा 
दशान्ते मुख्यास्तथापि कलटप्ततात्पयंवशात् लक्षणयापि पौरंमास्यन्त- 
परत्वमेव न्याय्यम् । 

सृत्यक्षस्तु “्राषाढ्याः पश्चमे पक्षे” इति नागरखरडवचन- 

मूलकः पूवमेव दर्शित इति षट् पश्चा महालवापरपक्े। 



भ्रादकाक्तविच्छ्यनम् । ३६७ 

कैचिदन्र सर्वान् पिरडदाननिषेधान्महालयश्राद्ध विषबत्वहेतु- 

अमाशगन्धश्ूम्यानपि तद्विषयान्हाद्धनिषेधानपि च स्वमत्येव 
पिश्डदानमाज्रविषयान् परिकदप्य प्रतिपदादिपक्षेऽपि पिर्डदामरहितं 

सांकटिपकविधानेनेव धाद्धं कत्तम्यमिति वदन्ति । तश्चिमू'लम् । 

अत्र ख- 

कल्यागतरवियुक्तानि दिनिान्यतिप्रशस्तानि। 

"पक्षान्तरेऽपि कन्यास्थे रवौ श्राद्धं प्रशस्यते। 
कन्यागते पञ्चमे तु विशेषेशेव कारयेत्" ॥ 

इति दमाद्र धुदाहृतादिपुराणात् । 

नित्यं चात्र श्राद्धम् । 

^्रावुषोऽन्ते यमः मदान् पितृ धाथ यमालयात् । 

चिसजंयति मायुष्ये शल्यं कृत्वा स्वकं पुरम् ॥ 
धाता; कीत्तंयन्तस्ते दुष्कृतं यत्स्वयं कृतम् । 

काङ्क्षन्ति पुत्रपौत्रेभ्यः पायसं मधुसंयुतम् ॥ 
तस्मरात्तांस्तज्न विधिना तपयेत्पायसेन तु। 

मभ्वाज्यतिलमिश्रेण तथा शीतेन चाम्भसा ॥ 

ग्राखमात्रं परं त्वन्येदं ते यः प्राप्वुयान्नरः । 
भिक्चामात्रेस यः प्राणान् संधारयति वा स्वयम् ॥ 

यो वा संधारयेदहं प्रत्यहं स्वात्मविक्रयात्। 
श्राद्ध तेनापि कर्तव्यं वैस्तैदरव्येः खुक्तचितैः" ॥ 

श्त्यादित्यपुराणात् । 

“शाकेनापि नापरपक्षमतिक्रामेत्,इति कात्यायनवचनाश्च । 

"द्नाषाद्याः पञ्चमे पश्च यः भाद्ध' न करिष्यति । 

शाकेनापि दरिद्रोऽपि सोऽन्स्यजत्कसुपेष्यति ॥ 



२६८ कालतत्वविवचन 

श्रासनं शयनं भोज्यं स्पशंनं भाषणं तथा । 

तेन स्षाद्धं करिष्यन्ति वे ते पापतमा नराः ॥ 

इति नागस्खरडे श्रत्यवायश्चरवशाञ्च | 

काम्यं च-- 

“पुत्रानायुस्तथारोग्यमेश्वयं मतुलं तथा । 
प्राति पञ्चमे दस्वा धाद्धं कामांश्च पुष्कलान्" ॥ 

इति कार्ष्णाज्ञिनिवचनात् । यदि च केनचित्प्रतिबन्धेनेतत्पक्षमध्ये 

सरत्प्षेणापि श्राद्धं न जातम् । तदेवदनन्तरशङ्कपश्चमीं यावत्कस्मि- 

श्चिदुदिने कार्यम् | 

“हसे वषसु कन्यास्थे शक्ना पि गृहे वसन् । 

पञ्चम्योरन्तरे कुणंदुभयोरपि पक्षयोः” ॥ इति यमवचनात् | 

उभयोः छृष्णशुक्कयोः पक्षयोस्तत्सम्बन्धिन्योः पञ्चम्योरन्तरे 
रृप्णपञ्चम्युपक्रमग्रथ्रतिशुङ्कपचम्यन्तं यावत्कस्मिध्िदिने श्राद्धं 

ऊयांदिति त्रिभागहीनपक्चेण कष्णपश्चम्यादि । तस्य चोपलक्षणच्वान्। 

अन्यपक्षेणाप्यमावास्यापर्थन्तासु तिथिषु श्राद्धस्य वहुभिर्वचनेः 

परा्तत्वादुत्तरपञ्चमीपर्यन्ततिथीनां प्रथम जुक॑ल्पत्वेन विधाना्थ॑मेवेदं 

वचनम् । तत्राप्यसंभवे तुलासक्रान्ति यावत्कस्मिश्चिदिने। तत्राप्य, 

संभवे वश्चिकसक्रान्ति यावत् । 

यावच्च कन्या तुलयोः क्रमादास्ते दिवाकरः । 

तावच्छराद्धस्य काक्तः स्याच्छुभ्य परतपुर ततः” ॥ 

इति ब्रह्मपुराणात् । 

कन्यातुललयोः क्रमावस्थानस्य प्राप्तत्वादेव करमादित्युत्तरत्रान्वेति । 

क्रमाच्द्ाद्धस्य कालः स्यादिति। तारतम्येनेत्यथः। तथा च 

नागरखरडेऽपि कम्यपेश्षय तुलाया श्रचुकद्पत्वं दितम् । 
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“न दृदाति नरः श्राद्धं पितृशां चन्द्रसंक्चये । 

क्षपिताशापरीताङ्काः पितरस्तस्य दुषिताः॥ 

प्रेतपक्षं प्रतीक्षन्ते गुरुकाञ्छासमन्विताः। 

कर्करा जलदं यद्रदिवानक्तमतन्दरिताः ॥ 

परेतपश्षेऽप्यतिक्रान्ते यावत् कन्यागतो रविः | 

तावच्छ्ा द्धं प्रवाञ्न्ति दत्तं वै पितरः सुतं ̀ ॥ 

ततस्तुलागनेऽप्येके सूयं वाञ्छन्ति पार्थिव । 

श्रा द्धं स्ववशं जेदं तं क्षुत्पिपासासमाकुलःः ॥ 

तस्मिन्नपि भ्यतिक्रान्ते काले वृश्चिक्रगे रवौ । 
निराशाः पितरो दुीनास्नतो यान्ति निजालयम् ॥ 

मासदढयं प्रतीक्षन्ते गृहद्वारं समाध्िताः। 

वायुभूताः पिपासार्ताः श्चुशक्षामाः पितरो रणाम् ॥ 

यावत्कन्यागतः सूर्यस्तुलास्थश्च मही पते" इति । 

तत्रापि कात्तिकामावास्यायां विशेषतः कायम्- 

“येयं .दीपान्विता यजन् ख्याता पञ्चदशी भुवि । 

तस्यां ददाश्नचेदन्तं पितृणां वै महालये" ॥ 

इति भविष्यवचनात्। “पञ्चदश्यमावास्याख्याता"त्युक्ततात् । 

तस्यामेव च-- 

“'दीपमालाश्च कत्तव्याः शक्त्या देवग्रहेषु च । 
रथ्यापण्रमशानेषु नदीपवंतसानुषु" ॥ 

इत्यादिना ब्रह्मपुराणे वहुदीपदानविधानात् । 

यद्यपि क्रचित्कात्तिकपौणमास्यामपि दीपदानं विदितं 
स्यात्तथाप्यमावास्येष प्राह्या। कृष्णपक्षस्य ॒पिव्ये प्रशस्तत्वात् , 

४७ 



२३७० कालनस्व विवेचनं 

दी पावलीत्वन तस्या पत्र ख्यातत्वाश्च । अमावास्यायां च तत््युः 

श्राद्धध्राप्तावपि महालयगप्रयुक्तमप्राप्तं शक्यत एव विधातुम् | श्रष्दरः 

मा्नपरा्धिश्च कात्तिक्यामप्यविशि्टा । 

“द्ापाद्थामथ कार्तिक्यां माध्यां अीन्पञ्च वा द्विजान् 

तपयतन्पिनुपूरव तु तदस्याक्षयभ्रुचयते"' ॥ इति यमवचनात् । 

यच्च प्रहालयनर्णानन्तरप्रतिपदि जीवत्पितृक्रः क्रियते माता 

नहश्र.द्म्, यद्ध स्परतिरत्नवल्यःदिनिवन्धनिमाणक्ाले प्रतिपदः 

नस्यामिदानी नु भरहालयान्तर्शतनवम्यां जीवप्पित्ेर्व क्रिय 
मानुश्राद्धम् , ग्रपुद्रपिनृव्यत्येष्ठ्चात्रादिश्रादहः च तत्तन्प्रतितिधं 

तत्तदधिकरारिरिः कियन, तधि नन्तव्क्रानेषु कशुचिन्न जानमेरप्वं 
गुक्रपञ्चमीध्यन्तदिपु सौरगौगनर हिकानेपु कत्तव्यम । तस्या? 

कन्यापलक्षिनापरपक्चानमित्तम्वान ! तदच उय्स्थ,पिनं प्रक् । 

श्रत्र च यथा दप्णपक्षस'मान्यप्रगृक्त श्राद्धमःहिवाद्नेरम 

चास्यायापमेव भक्ति न त्विनग्पाप्रियान्यस्यामि निधो। चश्मा 
वास्थायां टु फलातिशयमान्नम् । “न दन विनः श्रषद्धम(दितश्र 
दिजन्मनः'" इति मनुत्रचनान् । ददं हि वचनं नाट्िनाश्रदशं्राद्धा 
तिरिक्तश्राद्धनिपेधाथं पलिसाम्बन्सरिकावि्रःद्गमवप्रसङ्गान् 
दृशं पदे श्रादलक्षणाप्रसद्रान । नियम्नमात्रे संसवल्यपृवंनिपेधपरः 
गोरवाश्च। पतेन दशंश्राद्धमद्रशानां साधारतवक्ानकानामेः 
श्राद्धनामगरं प्रतिपधा नासाधाररुक्ालक्रानःमःन्दिकादीनामिल्यप्य 

पास्तम् । 

किन्तु “दृप्णपक्टपरगुक्तं श्रा सड्देव यस्यां कस्यांचित्तिर 
कत्तव्य दशकालनियमरथ॑म्" इति पाथंसारथिमिश्चषभतिभिव्यः 
व्यातमे । तथः महालयःपरपक्षश्रःद्वमपि सङ्क्ष दर्शं एताहिताष् 
नवति ' प्राप्त सषच्वसापन्ये तत्र कालनविशेषनियममा्रकरणे लाघवे 
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८ ड १ ५ ~ भ (^ (४ तत्रव प्क्ष पूवव्रसनप्रवृत्तः “वुरावाच; प्रवदितोर्निवंपेत्" ऽ्यस्यद 

परोतःकः लीना नः दनिवायं | पश्चःरनरागि न्वाहिताश्ररपि श्प 

नयेयं | खनेनेय -ग,मन-- 

-सन्यासिवारप्यान्दिकि दि प्रैजः कू्यद््ानिधि। 

प्रदालये तु यच्छं हःदृश्यमिव नद्वयन `, 

इट्य्रपि ययनं सङ्कःवश्रदिवयमव ; 

यत्त॒-च्यारिनःयः पित दविवापिक्रथराद्धं दृ्क्रनव्यश्राद्धप्रकारण 

त्रिषुरपोादणेन दिना '्रनिसस्वत्सरं चैवम्” दत्यायुक्तय्कारताकदरेन 
न भतो-दादितान्निकरन काव्दिकि पावंतुप्रकारनियमाथन्वन कपा- 

चिन्मजवचनस्य व्याख्यानं तद्रानिवश्रद्धस्य मनुस्छरतो विशेषतो 

संनिधःनादृशंपद् स्िनलक्षरमक्तश्चःयुक्तम । अरिन् श्राद्धमेव 

नियनं नन विचान्यच्छाद्धंतुतस्यन निगतमिति नियतपद्राधयाः 

हारेण मेधातिथित्यास्यानं कें चिच्रःपतां नपर । 

ने (॥ = श न क. 1. 1 ॐ [ | द ( कय #.+ 

कृथ्थिन् न उसने शना दन्न दष्णप्द्नश्.द्ानपयन्वमन्यू- 
४ | ८ [५५१ 1 श छि क) क ५ भ = 9 न ४। श 2 

पत्येव “न पनेयानिदः चापा लादतकेऽा विध्यन् इयस्य पना 
॥ भै" च [। [1 श्र 4 {६ न्नः र, र 

नत्र हनल्वरननथ व्यःन्प्रानिं नयः ) प्राप्दसद्ना सवचःतत्ना न 
[५ ~ 

] च # ट ध सं कः ~ स > => 0 {` न $ 

रपपिनुते'द्भृदा हमः स्मत कम विवादा ठत {=. ते 
+) 

श्रा सने तःयन्कन न दक्यन। ज्व दृ मर पनव्रीयन । मद 
॥। 

धतिनिभ्यमाव.न । प्रन्युत -- 

"साग्निरग्नावरग्निरनु हि जपाणाव्रथाष्सु वः । 

कु्यद्ग्नां क्रियां निन्य लापिकेननि निश्िन५"॥ 

इति ठेमाद्र युदादटनस्पृतिवचनेन नेधिभ्यने । साग्नित्वाज्वा 
तागितिकस्य विदिते पाग्यन्दौ न भवनि परिशेषान्म्रेताग्नाक्रद 
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कक्तव्यः। तत्रापि दक्षिणाग्नावेव । पिरथकर्माधिकरररत्वेन तस्य 

दृएत्वात् । “श्रयं पितृणामग्निः"इत्यादिमन्त् वर्णाश्च । स च दशन्य- 
दिनि न लभ्यतें। यदि हि श्राद्धीयहोमाऽपि स्वार्थतया तस्य 
विहरणमाहरणं वा प्रयुञ्जीत ततस्तत्रापि स लभ्येत स चतदा 
तत्प्युज्गीत, यदि क्वापि तत्पयुक्ति विना तं न लमेत । शक्तोति तु दशं तां 
विनापि दशंयागाथविहरणादेरष तं लब्धुम् । श्न एव विज्ञानयोगि- 
नाप्युक्त म्-- “पिर इपितुयज्ञानन्तरभाषिनि दशश्रादध विहतदक्षिणाग्नेः 

संनिधानान्?इति । तस्मादतस्माद्धताराहिनाश्निना सर्वाधानिना दशं 

पव ष्ण पक्षधाद्ध' कायं नान्यदिन इति । 

तदिदमयुक्तम्। साक्षाद्वचनं चिना श्राद्धोयहामस्य श्रोतेऽग्नो 
कन्तेमराकयत्वात् । तथाहि। न तावद्ग्नीनां पयोजनाकाङ्क्षया 
स्मात्तं कमणि विनियोगः । श्रसंयुक्तात्पन्नानामपि तेषां वाचनि- 
कं्ोमादिभिरेव प्रयोजनाकाङक्षःशान्तः। वचनमपि "हुत्वाग्नौ 
पितृयक्ञवत्"त्थादि यद्यपि सामान्यविषयं तथापि न श्रौताम्निपरम्। 
विषय लोकिकं स्यादिति न्धायात् । किमुत “ृह्यारि वश्यामः' इति 
परतिज्ञानाह् “गृ्गतं कमं ॒स्मात्त॒ विवाहाग्नौ" इल्युक्तत्वाखच । 
स्पृतिगतमप्योप्रास्नाग्निपरमेव तदा नत् । न च “पिनुयज्ञवन्"इत्यति. 

देशादक्षिणाग्निप्रात्तिरिति शम्भुशङ्कुधरादुक्तं युक्तम् । श्रग्ेरुपदेश- 
सिद्धत्वनातिदेशस्य तद्धिन्नध्रमविपयत्वात्। श्रन्यथाग्नावित्यस्य 
वेयर््यापातात्। श्रत एव च न तस्य दक्षिराग्निपरत्वमपि। 
तदुपादाने हि कदाचिदतिदरेशादक्भिणाग्निरेव प्राप्नुथादिति 

तन्निवुर्यथंमोपासनाग्निपरमेव तत् । एकस्यवाग्नशब्द्स्य गह्या. 
ग्नमन्तं प्रति तत्परत्वं सर्वाधानिनं च प्रति दक्षिणाग्निपरत्वं 
चान्यार्यम् । . तेन गृह्येषु रपरतिषु चाग्निपदेन गर्यामेरेव ग्रहला- 
तदभावे सवथा निरगनरिव-्रग्न्यभावे तु विषस्य पराणावेवोप- 

पादयेत्” ईति महूवचनातासावेव प्राधा सेम यूः । अन- 
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ग्यादिपदैरपि गृह्या ग्निरहित एवोच्यते । श्रत पव होमस्याधिकरणा- 
काङ्क्षया दक्षिशागििप्रा्तिरिन्यपि न युक्तप्। सत्यामप्याकाङ्क्षा्यां 

वाचनिकेन पाणिनेव तक्निवुत्तः। वस्तुतस्तु न होमस्याधिकरणा- 

क ङा । देवतादेशत्या गपूवेकप्रक्षेपमाश्र रूपत्वात् । श्रत॒ एव भयदा 

हवनोये जहति" इत्यपूवंविधिरव न॒ नियमविधिरिव्युक्तं “न. 

देवतागिनिशब्दकरि यम्” इत्यज्राधिकरणे (९) । संनिधानमाक्नं त्वक्रिश्चि- 

त्करमाहवनीयाद्यतिप्रसक्तं च । 

श्रथेतदपरितोषादेव मिताक्षरायामुदाहतम्- 

“्माहिताभ्निस्त ज॒हयाद् दक्षिणाश्नौ समाहितः। 
द्ननाहिताश्रिस्त्वोपसदे श्रग्यभाव द्विजेऽप्छु वा" ॥ 

(१)--देवताग्निमन्त्रक्रियाशां प्रतिनिध्यभाव इति सिद्धान्तः। 

यथोक्तं जेमिनीयन्यायमालायाम्- 

“देवताग्निमन्तोक्ष णादावस्ति प्रतिनिधिनं वा| 

पुरेवास्तीह यन्मुख्ये कायं तक्नेति नास्त्यसो ॥ 

'य्ाग्नेयोऽषएटाकपालः' “सोयं चरम्", ) इत्याद्(वुक्ता श्रग्नि- 

ूरयादयो देवाः, श्राहवनादयोऽम्नयः, “वर्दिदेवसदनं दामि” इत्यादयो 
मन्त्राः, पक्षणादयः क्रियाः, एतेषां देवादीनामपचार द्रव्यवत्प्रति- 

निधिरस्ति इति चत् । मैवम्--कायं सिद्धथभावात् । पुरोडाशनिप्पादनं 

कारं व्रीह्यपचारेऽपि नीवारेण सिद्धयति । देवादिकायं त॒ नान्येन 

सिध्यति । न श्याग्नेययागा विष्णुना निष्पद्यते । नाप्याहवनीबकार्या 

होमाऽसंस्कृतेन वहिना सिध्यति । नापि "बहिदेवसदनं दामि” ` 

इत्येतन्मन्त्रसाध्यमथप्रकाशनमन्येन मन्तरेण सिध्यति । नापि प्राक्षण. 

का्यमद्रष्ट मविदितेनान्याथं विहितेन वा क्रियन्तरेणापि सिथ्यति। 

तश्मात्-नास्ि देवादीनां प्रतिनिधिः | 

[ ६ ० ३ पा० ५ अधिकरणे | 
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इति वचनमेव सर्वाधानिनः श्रद्धीयहोमे दक्षिणामिप्राप 

कल्वेनाभिमनम् । तहि श्रौनिषएटयादिभिरिवाध्याजकलक्षणाभावाश्द्ु- 

द्वीयहोमेनापि तस्य विहरणादिप्रयुक्तिसंभवादशन्यदरिनेऽपि दृक्षि 

राग्निः सुलम एव । भत एवाक्तं वायुपुराग- 

(6 4 "0 
श्राहत्य दक्षिणाग्निं तु होमाथं वं प्रयन्नतः। 

[+ # नन) ध 

छ्मगन्यथं लोकिकं वापि जुहुयात्कमं सिद्धयः ॥ इति) 

श्रम्यथं “स्मातं कर्म विवाहास्नो"इति स्मारत्तकर्माधिकतीपासना- 
*€ (७ {~ ॐ [न टः 9५. भट, १७ 

गन्यथं तत्कायमिति यावदिति । न॑ पवयज्ञिये, इत्यस्य "र दशन 

इत्यत्राथं हेतुत्वन व्याख्यानं यत्किञ्चिदेव ¦ वाचनिक पव सयमर्थो 
“न दरशन विना श्राद्धमादिताग्नद्धिजन्मनः इति द्रथारप्याहिताग्न्योः । 

भ्न वेतृयश्िये इति तु वाथुपुराशानःलोकिकनिपेधाथं पृथराय 

वाक्यम् ¦ निषिध्यते च ऋष्यन्दरोक्तमृष्यन्तरश “यदुच्यत द्विजाती 

नाम्"' इतिवत् । 

नच वायुपुरा णगतं लोकिकपदं गरह्याभ्निपरम् । अग््यथदिः 

प्नपदं च स्ववाक्यप्रकृतदक्षिणाश्चिपरम् । नेनाग्नौ करणहोमे दक्षिला- 

भ्चिरेव मुख्यस्नदभावे गृह्याग्निरनेन विध्ीयत इति वाच्यम् । स्ववा 

क्यप्रकृतपरामशंस्य सवंनाम्ना तत्तद्धिशेपशब्यन व वा दण्त्वान्सामान्य 

वाचिनाग्निशब्देन दक्षिणाग्निपरामशांनुपपत्तः। शअविधिङृदविकेष- 

परत्वं तु सामन्यशब्दस्य “व्रीहीन् प्राक्षतिदत्यादिपु उहुशा द्रष्रम। 

किच गृदयस्पत्युक्तकमेसु न्यायाढाक्याञ्चोन्सगतो गृह्याग्निरेव 

मुख्थस्तद संभवेऽपवादत्वेन षा पारयादविवदक्चिणाग्निकिधीयत शइधये 

वोचितम्। अत एव मिताक्षरायां "कमं स्मात्त विवाहाग्नोदरत्यस्या- 

पवाददशंनादित्युकत्वा “श्राहिताग्निस्तु"इत्यादिवाक्यं लिखितम् । 

सर्वाधानिविपयन्वं च तस्योक्तमित्यलं प्रक्ङ्कागतेन । 
महालयरापरपश्वान्तरगतभरणयां च तन्निमित्तं राद महाफलप ; 
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"भरणी पितृपक्षे तु महती परिकीत्तिता । 

श्मस्यां श्राद्ध कृतं येन स गयाभाद्धरद्षेत्"' ॥ 

इति मन्स्यपुराणात् । 

रुष्णपक्ं अयोदशीश्राद् विवेचनम् । 

श्रथात्रेव अयोदष्यां धाद्ध किञ्चिद्ठिचार्यते। तच्च यद्यप्रि 

'प्रघायुक्ताथ तत्रापि शस्ता राजंखयादशीः"इति पूर्वादाहतादिष्णु- 

घर्मात्तरवचनात्, 

“श्राषद्याः पञ्चमे पश्च गयामध्याषएमी स्मृता । 

त्रयोदशी गजच्छाया गयातुल्ये तु पैतृको" ॥ 

इतिं ब्रह्मारुडधुराणाच्चापरपक्षनिमित्तमेव येन केनापि सरृत्पक्ष- 

भिन्नेन पक्षण त्रयोदश्यां क्रियमाणं श्राद्ध चयादशीश्ाद्धमिति 
प्रतीयते । तथापि भिन्नमेवेदं तस्मात् 

"यत्किशिन्मधुना मिधं प्रदयनु त्रयोदशीम् । 
सदुप्यक्षयमेव स्याद्षासु च मघासु च ॥ 

यटदाति गयास्थश्च स्व॑मानन्त्यमश्चने । 

तथा वप्रत्रयादश्यां मधरासु च विशेषतः । 

प्रएटपद्यामतीताथां मधायुक्तां जयादशीम् | 
प्राप्य श्राद्धः प्रकत्तव्यं सधना पायस्न वा ॥ 

प्राद्धकालममःवास्या निभ्यं पार्थिवसत्तम । 

पोरेमासौ तथा माघो श्रावणो च बरपोत्तम ॥ 

प्रएपद्यामतीतांयां तथा ृष्णत्रयोदशी । 

शष्टकान्वष्टकास्तिन्रस्तथव च शरपोत्तम ॥ 
धतानि श्राद्धकालानि नित्यान्याह प्रजापतिः। 

भ्राद्धमेनेष्वककुवाणा नरकं प्रतिपद्ये । 
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श्रमावास्या तिखो ऽका स्तिस्नोऽन्वषटका माघी परोषएठपदुध्वं कृष्णा. 

त्रयादशीत्यादिषु मनुयाक्ञवरक्यविष्णुधर्मात्तरविष्णुस्मुत्यादिगतस्पश्र- 

विधिवचनप्वनेकस्मृतिपुराणगतपितृगाथारूपा्थं वादोक्नेयविधिवचनेषु 

चापप्यक्षनिमित्तश्य धाद्धस्य प्रत्यभिज्ञान तत्। यद्यपि चायं 

रयोदशीषिशेषः रृष्णपक्षाविनाभूतस्तथापि न तच्द्रादधाविनाभूतः 

सष्ृत्पक्षे तत्र तदभावात् । यन तद् पस्थापयेत् । छष्णपक्षविशेषस्तु 

छृष्णपक्षसामान्यनिमित्तधाद्वाविनाभूतस्तदुपस्थापयत्येवति ततो 
महालयापरप्क्षध् स्यामेद् युक्तः । 

पूर्वो कवचनेश्च नित्यप्वावगमात्प्रकरणान्तराञ्च ृष्णपक्चसामा- 
न्यविहिताव् काम्यश्रषद्धादपि भिन्नम्। न हयत्राच्चिहो्रदशंपृणे- 

मासादिवत्कामनिमित्तसंयोगमेदात्पयोगमात्रभेदा न कर्मस्वरूपभेद 
इति संभवति । पकात्पत्तिबिधिसंनिध्यमावेन क्म॑स्वरूपभदापवाद. 

कस्य संनिधौ त्वविभागादिति न्यायस्य तद्वदत्राभावात्। तेनात्र 
कर्मभेद एव । युगादिधद्धात्तु त्रयोदशीधाद्धं न भिद्यने। अयोदशी- 

विशेषस्य युगादित्वाविनाभावात् । तस्य च पुनग्धिर्म॑न्वादिस्परत्या- 
दिषु तावयुगादिसामान्यश्चाद्धविधेरभावादुक्त एव्र । यदि क्रचित्तद्ि- 
धयाप्येतस्य विधिः स्यात्। सोऽयनविषुवमहालयादिवदावश्यक- 

त्वाथः कलाविशयाथंश्च भविष्यति । 

श्रत एवोक्तं ब्रह्पुराणे- 

“शो नाम बद्ध॑येह् देहं प्रत्यहं स्वात्मविक्रयात् । 

श्राद्धं तेनापि कत्त्यं तैस्तेद॑व्येः सुसंचितैः ॥ 

जयोदश्यां विशेषेण वषांसु च मघासु च। 

नास्मात्परतरः कालः श्राद्धष्वन्धस्तु विद्यते ॥ 
यदत्र साक्षात्पितरो गृहन्व्यमृतमक्चयम्"” इति । 

शत्र च यद्यपि बहुषु वचनेषु मधायुक्तेव ्रयोदशी श्राद्- 
कालत्वेन श्रयते तथापि "केवलापि प्रोष्ठप्यपरितनी सा तथा 
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# ० मवत्येव । श्रो्टपद्यामतीतायां तथा कृष्णा अयोद्शी", “प्रष्ठपद्यभ्व 

क्ष्णत्रयोदृशी" इत्या दिवचनेभ्यः। 

श्रपि जायेत सोऽस्माकं कुले किन्नरोत्तमः । 

परत्रद् फ़ाज्ेऽसिते पश्च ् रयादश्यां समाहतः।॥ 

मधुषरुनेन यः रदवं पायसेन समाचरेत् । 

कात्तिक सकलं वापि प्र कद्लाय कुञ्जरस्य च” ॥ इति । 

“द्रवि नः स कुल्ते जायाद्या ना दद्यास्रयादशीम् | 

पायसं मधुस्लपिभ्यां 9'कृल्ठाय कुञ्चरस्य च ॥ 

इनि च निष्णुतस्व।दिस्ष्रनिमतासु मितृगाथासु च अयोदशी. 

मात्रप्रशंसन।त्। "क निकः सकलं वापिदरनि च प्भ्रगेव प्रशंसोन्नेयः 

सकलक, त्तिक्व्यापिना मधुप्नुनपाय्रसद्रव्यकस्य श्राद्धस्य विधिः। 
"प्राकृ्ठाय कृञ्जरस्यष्ट्रति च तथवापरादिकहस्तिच्छायारूपदेशाद्भ- 
कस्य । श्रत एव महाभारत- 

'प्मपिनः स कुलं जायाद्या ना दद्यात्त्रयादशीम् । 

मघासु सर्पिपा युक्तं ए।यसं दक्षिणायनं । 
जन सब्रलादेन मघासु च यनत्रनः। 

हस्तिच्छायासु च तथा कणंव्यजनवोजितम्'' । 

वर्प्ास्विति च त्युतु्तम्बस्सराभिपरयेशण मसचतुष्टयात्मक्षं 

वषतुममिप्रस्य । तथा च महामारत- 

चतुरो वःपिकःन्मासन् या मांसं परिवजयेत्। 

चत्वारि मद्रार्याप्राति कौतिमायुयंशा वलम्” इति। 

यतीनधिङृत्य वणिष्टनप्युक्तम्-“न चिग्मक्रत्न वसेदन्यत्र 

वषांकालात् , धावणादयश्न्ागे मास।"वषाकालः" इति । 

४८ | , 
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पृथङ्मघाग्रहणं भारतवचने मरहालयपक्षगयाताः केवलमधाया 

शपि अयोदशीवच्राद्धकालत्वार्थम् । तथा च बशिष्टेनापि केवलमधासु 

ध्राद्धमुकतं प्रशं सामुखेन- 

“पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 
उपासने सुतं जातं पिप्पलं कुना इव ॥ 
मधुमांसिश्च शाकेश्च पयसा पायसेन च। 
पष नो दास्यति श्राद्धं वपासु च मधासु च" इति। 

उभययगे तु फलानिशयाथंत्यलक्षणं प्राशस्त्यम् । 

“यायो माधात्रयोदश्या. कुञ्जस्च्छायसं क्ञिनः (१) । 

भवन्मघ(यां सिह च शाशिन्यङ कर स्थित", ॥ 

इलि ब्रह्मपुराणोक्तकुःक्जरच्छाययोगे प्राशस्त्यानिशयवत् । 
प्राशस्त्याथमेव च भारतवचने पव मचघात्रहण वाक्यान्तरेषु च मधघा- 
युक्तादिग्रहणम् । स्पष्टं चतद्यागीश्वरवचने -- "तथा वपत्रयादश्यां 
मप्नातु च विषवन, इति। पतरं सति अयोाद्शीसमभिव्यःहनघु 

वचनघु "या मधासु च"इति चकारः स यद्यपि तिथ्या सहेतर्तरया- 

गाथस्नथापि प्राशस्त्याथं एव मघायुक्तादिवचनघत् । 

वस्तुतस्तु सपरस्परनिरपेक्षेकक्रियान्वयलक्षणम्मुचयाशं पत्र ।. 

“पराक् ये कुरस्य च इतिवत् । कंवलमधाया श्रपि श्राद्धकाल- 

स्वोक्तः। यास्तु त्रयोदश्या चिरशेषणमेव । “श्रावृटरकालेऽसिते पश्च 
जगयोदश्याम्", “वपात्रयाद्श्याम्” इत्यादिवचनात् । 

यत्त शूलपाणिना “वष वन्मध्रापि त्रयोदशी विशेषणमेव । मघा 

गुक्तवाक्यकवःक्यन्वात् । तथा च मघायुक्तेव ज्रयोदशी श्राद्धकालो न 
= ० अ --- --~-~-----~----~----- 

(;)-गजच्छायसंज्ञका योगश्चतुधा भवति । ते च भेदा श्रस्माभिः 

१३१ प्ृष्टरिप्रर्यां विवृतास्सत्रेव व्लिकनीयाः 
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ते केवला त्रयोदशी मघा वा। यत्तु क्राचिःकं केवलतच्चरुवणं 

तदितरोपलक्षणम् । पूर्वोक्तादेव हेतोः मन्व(युक्तपितगःथारूपाथंवदेषु 

तै खतराम्। श्रथवदानां विधिशेषत्वेन तदनुरोधेन नेतव्यत्वात्। 

विधो च भ्वर्पसु च मघ्रासु च" इनि मधघायोगस्य श्रवरात्। केष- 
चि वथंवादेष्वपि मघःयोगाऽपि श्रयत एव । तत्र च विधिः कल्य 

मनो विशिष्टतिथिगोचर एव कटपयितं न्याप्यो न तु त्रयोदशौमा- 
शराद्गोचर एक, फलातिशया्थमघायागगोचरश्चान्यः । गौरवप्रस- 
ङ्गात् । गजच्छायाकुञ्चरप्राक्द्ठाययोगौ तु अयोदशीधाद्ध एव फला- 
तिशयार्थावस्पमुन्युक्तस।त्" इत्युक्तम् । 

तदयुक्तम् । न हि ऋूपिवचनानां संव।द्त्परामारयं येन चाव्पत्व- 
बहु"वकृता विशेपः स्यात् । तेने यद्यकविधिकट्पनालाघवमातरेण 
स्वारसिक्नेरपेश्यबाधनःप्यनाकःङक्षिततयोपलक्षरं स्वीक्रियते तहि 
सर्वोपसंहःरेण॒ ताद्रशेकविधिक्ल्पनाद्वजच्छायास्ययोगयुक्तायामेव 
अयोद्श्यां कुञ्च रपराकद्य एव च श्राद्धं स्यान्नन्यन्न । 

अथ-- 

““सूपतो हि निराकःङनक्चाभिन्नत्वनावधा रिताः । 

श्न्योन्यानाद्रणेव प्र थंयन्ते प्रपाजनम्" । 

इति न्यायेन तत्त धिव वनायुरू पनानाश्च निकद्पनमपि प्रामाणि 
कमेव । तता मदुक्त मेव कट्यनर्वादिसंमतं युक्तम् । 

श्रत एव कवलमघ्रात्रयादशीपरशंसारूपाथवादेभ्यः प्रत्यक्षतो 

वा केवलतत्तदर।चरविध्याः क्र्त्वादुभयप्रशं सा्थवादृभ्यः फलानि. 

शयाथंनक्षत्रविशिएटतिथिगचरस्यव विधः कस्पनान्न विधिद्रयक्टपना- 

गोरवमपि। 

एवं च सामान्यशृष्एपक्षत्रयोदश्यां ज्ञानिथप्रवहुपरजादि- 

फलकं काम्यमव श्रद्धम्। मदालयापसपक्षत्रयादश्यां तु पक्च्रदा- 
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त्काग्यश्राद्धाञ्च भिन्नयुगादित्वनिमित्तकरमेयेतरयुग,दिश्राद्धापिश्चया- 
त्याचश्यकमक्षयतृप्यादि पितृगनप्रजपुष्ादि कन गतमहाफन जनकं 
च श्राद्धमिति स्थित ये तचत् छष्एत्रयदशीसामन्यधाद्ध विधयाम 

सपषटा निपेधाः- 

"(कृष्णपक्ष जर्यादरश्यां यः श्राद्धं कुस्ते नरः । 

पञ्चत्वं तस्य जानीयाञ्गयष्पुत्रस्य निश्चितम् ॥ 

गृही जयादृशीश्,द्धं न कुयात्पूत्रवानपि ¦ 

उपवासं च संक्रान्तौ प्रहणे चन्दरसूर्ययाः॥ 

त्रयोदश्यां तु वे श्राद्धं न कुरयापपुत्रवान्गृही । 

नेष्यते सोपचासश्च केशिदप्ययनद्धये'' \ 

इत्य, द्यो ज्योनिवृहस्पनिवामनपुरारषटृश्रशन्मतादिगिताः ! 
यं च तादरशा एव '्युवमारिणस्तु भवन्ति" ^युवानस्तत्र न्रिन्तेः 
इत्यापस्तम्व ात्यायनादुक्तनिन्दोह्नया निपधास्तं पुबरवहुगरहिणाऽन्य- 
वहुपुत्रलामःथंतच्छ्वाद्धनिप्पराः । नेप्वव तस्याध्रक्षारिणः भ्रव 
ण।त्। युवानः समनन्तष्जनिष्परमाणपेश्चया पूर्वोत्पन्नः इति 
यावत् । त; .च्रियन्त दत दोप्रध.चणषच व्यरपुवस्यनि ज्यष्ु- 
शन्दाऽपि तत्पर एव । भवतु व। "ऋक्ष पिणडप्रदानं तु स्येषठपुत्री 
विवजंयत्” इतिवन्सवंस्यष्टपरस्तथ,पि तद्धन पव निपवः) तन 
सवशा संतानरहिमस्य तद्वताऽपि वा तदरिक्तमाक्षादिफलाधिना न 
ज्रयद्शीश्राद्धनिपेधः। 

श्रतएव स्कान्दे नागरखरड-- 

“यो वाज्छुति नरो मुक्तिं पितृभिः सह चात्मनः। 

श्रसन्तानश्च यस्तस्य श्राद्ध प्राकता ्रथादशी ॥ 

सन्तानयुक्तो यः कुत्तस्य वंशक्षया भवत्'दति । 
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एनन्सामान्यतोद्रषटमूलिकेव चेकमात्ं पुत्रतां बहुपुत्रकामनया 
वृत्र थविहितहरिवंशश्रवणादिकर्मानाचरणप्र सद्धिः शिष्टानाम् । श्रा- 

नत्तेमतृयज्ञसम्ब'द्रूपनागर्खरडेनिहासाथंवाद,. तत॒ महालय।परप्ष- 

याद्या केवलायां म्रघादियुक्तायां चा यदर्यावश्यकं महाफलं 
च श्राद्धं विहितं तस्य निषेध उन्नीयते । तत्राहि यद्यपि- 

“त्रयोदश्यां ते श्राद्ध कस्माद्वंश क्षयो भवत् । 

स हि श्राद्ध अय।दश्यां कुःटते पायसेन च” ॥ 

इत्युपक्रमे अयोदशीमाज्र प्रतीयते तथापि- 

“ऋक्च पैत्रे यदा चन्द्रो हंसश्चेष करे स्थितः| 

व्र्ोदश्यां तु सा छायां विज्ञेया कुञ्जराह्या ॥ 

भ्र द्धेष्वतिग्रशस्ता सा पितृणां त्तका । 

ञ्मनो मघाघ्रयादश्यामेतैरेव दि साधनैः ॥ 
करोमि श्रद्धया श्राद्ध तत्प्रनावमनुस्मरन् । 

तस्य तद्वचनं श्रत्वा य चाभ्येऽपि जना भुवि ॥ 
नभस्यस्य त्रयादश्यां रद्धं चक्रमदान्विताः। 

श्यप्रथति यः श्राद्धं ्यदरश्यां करिष्यति । 

कन्यासंस्थे सदस्नांशौ तस्य स्यद्रंशसंश्वयः" । 

इति मध्ये मध्यं महालयत्रयादशीपरामशादुयक्रमस्याप्यविरोधेन 

नत्परस्वानच्द्वाद्धस्येव तत्र निपेधः। नत्र स्पटेविधिभिववंहु्रलाथ- 
तया विहिनस्याल्यन्तं निपध।संभवान् क्रत्वथत्वाभावाच्च । षाडशि- 

ग्रहणाग्रहणवद्िधिप्रतिपधयोर्चिकटपासंमवाल्निपधस्य कस्मिश्चिद्धिपय- 

मेदे ऽवश्यं वक्तव्ये पिरएडदानापेनत्वरूपनिस्तरसादिव्यरूपस्तावदेक- 

स्तद्धिष्रयो नागरखड एवाक्तः। 

“श्रतः श्राद्धं विना दयं तिने मधुपायसम् । 
खद्खमांसं कालशाकं मांसं वाधीएसस्य च ॥ 
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तस्थाभावेऽपि दतव्यं क्चीरोदनमन॒त्तमम् । 

तस्मिन्नहनि विप्भ्यः पितृणां तुष्ये न्रृप॥ 

तस्याभवेऽपि दातन्यं जलं तिलविमिधितम्" । इति। 

अव्र श्राद्धशब्व्ः पिरुडदानपरस्तस्यापि पितृदेवत्यत्वे भाद्धशब्द- 

वाच्यत्वात्। श्र्रे व्रःह्मणमोजनस्योक्तत्वेन तश्निषेधासंभवात् । 

पितृतुष्रस्तदुदेशं विनाऽसंभवेनः' तत्र॒ पित् एमवश्यमुददशनीयत्व।त्। 
तत्सद्भावे च तदङ्कानां निमन्त्रणादीनां ब्राह्मणापत्राराणामवश्यं 
भावित्वेऽपि पिर्डदानस्य तदङ्कानां चाभावेन तत्परयुक्तंन च वाचनि- 

केनाध्यंदानाक्नौ करणाद्यभावन विस्तरपयुदासोप्पत्तः । “श्रदयप्रभृति 

यः श्रद्धम्” इति पृवंतनोऽपि भाद्धशब्दः पिरडदानपर पव । 

निन्दायाः “रतः श्राद्धं विना” इतिपयुदासशेषत्वात्। युक्तश्च 
तच्छ्राद्धं पिरडदाननिषेधस्तस्य युगादि प्रयुक्तत्वात् । तत्र च- 

५क्मयनद्धितये श्राद्धं विषुवदुद्धितये तथा । 

युगादिषु च सवासु पिएडनिर्वपणाद्रते” ॥ 

इत्यगस्त्येन पिरडदाननिपेधात् । 

न चेवं सामान्यनिपेधेनेव सिद्धे्विशेषनिषेधो व्यथः प्रात्य 
मावादसद्तशेति वाच्यम् । 

पूर्वोक्तनानाघचनेरेतत््रयोदशीश्रा द्स्यात्यावश्यकत्वाक्षय पितृति- | 

हेतुत्वयोरवगमान्पिर्डदानस्य च तीर्थ॑श्रद्धादिषुः ब्रह्मणमोजना- 

संभवे केवलपिरडदानविधानेन ब्राह्मशभोजनःपेश्चया तिशयेन पित्रतपि- 

` हेतुत्वावगमादषटकान्वटकादिसमिव्याहाराश्च सन्यपि युगादि- 
श्राद्धत्वे सामान्यनिषेधवाधेनान्र पिरुडदानं भवत्येवेति शङ्गानिवृत्य- 

थ॑त्वात् । 

श्रत एव करकोंपध्यायेन-श्रपि नः स कुले भूयात्" इत्यादि. 

मंघाश्रयोदशीश्र.दविषया पितृप्राथंना पिरडदान विषयेवोक्ता। येषु 
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प्रन्थेष्वेतत्रयोदशीश्राद्धनिषेधस्तत्र युगादिसामान्यश्राद्धतत्रत्यपिरड- 
दाननिषेधयोर चुक्तत्वाञ्च । 

श्रन्यो ऽप्येकवगोदेश्यकरूपो निषेधविषयः का्णाजिनिनोक्तः 

# + १ 
श्राद्धं नेबेकवगस्य त्रयोदश्यामुपक्रमेत् । 

न तृप्तास्तत्र पेयस्य प्रजां हिंसन्ति तस्य तेः" इति। 

तेऽग्रज्ञामिति क्चित्याठः। एकवगंस्य पितुपितामहध्रपितामह- 

मात्रवरंस्य । जन्तु मातामहादिवगंस्यापीति विधेर्विषयः। नतु 
तत्तत्कारुविहिनेषु तत्तच्छाद्धष्विति कत्तंञ्यताकाङ्क्षायां समीपे 
ध्मानुपदेशादु दि्रधम॑कस्य पवश स्थस्य दरशंघ्राद्धस्य धमां 
श्रतिदेशाल्ाप्यन्ते । 

पात्रे च यद्यपि “पितृभ्यो दद्यात्”इति लिङ्गसमवायगोणपितु- 

शब्दे।पेतविधिविदितन पितृपितामहरपितामहदेवत्यभ्यासत्रयसमुदा- 

यात्मकेन वकरणलब्धधमरोकेन धद्धसमुरायिना सरैक्प्रयोग- 

वचनातिदेशप्राप्तधर्मविशिष्टं मातामहादिदेवत्याम्याससमुदायात्मकं 

समुदाय्यन्तरमपि राद्धं “मातामहानामप्यवम्'” इत्यादिना विहितम् । 

तथापि तस्यातिदंशतोा धर्मग्राहित्वेन भिश्चुकत्वान्न हि भिक्षुको 

भिक्चुकान्तरादयाचितुमहंति सत्यन्यस्मिन्नमिश्रुक इति न्यायेन 

तदोयधर्मातिदृशानौ चिन्य,त्पिा दिश्चाद्धरूपस्यव समुदायिनो धर्मांशा- 

मतिदरेशः। प्कसमुदायिविक्रारे च समुदराय्यन्तरं नेवातिदिश्यते 

कर्मणस्त्वप्रघृत्तित्वादिति न्यायात्। तन यद्यपि धाद्धान्तरेषु ` 

मतामहादीनामतिदेशता ब प्रातिः सो्यादिष्ववाग्नीषामादीनाम्। 

तथापि- 

“पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा धुवम् । 
अविशेषेण फत्त॑भ्यं विशेषाश्नरकं त्रभ॑त् ॥ 



2८४ कालत विवेचने 

(१) कर्ंसमन्वितं मुक्न्वा नथादं धाद्धषोडशम् । 

परत्या्दिकं च शरे यु पिरडाः स्मुः पडिति स्थितिः" ॥ 

(९) कु ्गत्तस्तव्समन्वितं श्रा द्मणएकान्वषएकाधाद्धम् । तदिहाये- 
त्यथः । मलिनमध्यमात्तममदः पाडणश्रष््धानि त्रिविधानि । तत्राद्यस्य 

मलिनपाडशश्राद्धस्य स्वरूप यथ। गद्डवुर.रे ( साराद्ध र )- 
‹ स्थान हर ऽ्धमागं च चितायां एवह स्तक । 
द्रस्थिसंचयने गरा दशपिरडः दशाहिकाः ॥ ( १२ अ० ५८ शोर) 

मलिनं षाड चतन्मया त परि्किीनिनम्" ॥ इति । 

मध्यमास्यस्य षाडगश्च स्यापि स्वरू नत्रेवदं दकितिम्- 
भ्रमं विष्णवं दृद्याह् दितीयं श्रीरिचमयच। 
य\प्याय परव.रपय तृत.य पिरुडमुःसृञजन् । ६०॥ 

चतुथं सोामराताय हव्यवरःहाय पञ्चमम | । 
कथ्यवाटाय पणंच दद्यन्छ, लाय सलप्तनम् + ६९॥ 

सद्राय चाष्रमं दयःन्नवम पुस्पाय च। 

प्रनताय दृश चतक दृशं विष्णवं नमः ॥ ६२॥ 

(दशं ब्रह्मणे दद्य'द्विष्णव च अग्रादशम् | 
चतुदश शिवि'यव यमाय दृशपञ्चेकम् ॥ ६२ ॥ 

दद्य, तत्पुरुपायेव पिण्डं षोडशकं खग । 
मध्यं धाडशकं प्राहुरतत्तःव विदा जनाः" ॥ ६४ ॥ इति । 

एने सवऽपि पिरडा एकादशाहे विष्णुपूजापक्रमे प्रदीयन्त इति ` 
वयेतव्यम् । श्न्त्यस्यातमाख्यषराडशश्राद्धस्य तु वर्णनमत्थं लिखितं 
तन्नैव । तदु यथा- 

“द्वदश प्रतिमासेषु पाक्षिक च त्रिपाक्षिकम् । 

स्यूनपाणम।सिकं पिरडं ददयारूयूनदादशिक तथा ॥ ६५ ॥ 
उत्तमं पोडशं चतन्मया ते परिकार्तितम्” ॥ इति 
इदं षोडशश्राद्ध्रयं सपिरुडोकरणादर्वाग् भवति । द्वादशाद- 

दिनि एव सपिरडौक्रणपश्च तु मध्यमात्तमे पाडशश्राद्धं एकादश।ह- 
दिन पव तन्त्रण परिसमाप्यते । 
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क 
इत्यादिवचनेरेव यथाश्राद्धान्तरेषु मातामहादिश्राद्धस्यापि 

प्राततिस्तथा त्रयोदश्यामपि तत पव तस्यापि प्रा्षः कथमेकवग- 
यज्ञनस्य प्रसक्तियंस्थायं प्रतिषेधः । 

केचित्तु पत्याग्दिकाद्यतिरिकेषु सर्वेषु निपुरुषश्राद्धघु दर्शं 
श्राद्धातिदेशादेव मातामहादिप्र्ति वदन्ति। तथाहि भवेत्पूर्वोक्तो ` 
न्यायो यद्यभ्यासत्रयसमुदायात्मकातपित्ादिश्राद्धादन्यत्तद्रशं माता- 

महादिश्राद्धं नाम कमं स्यात्तच्च तदा स्याद्यदि श्रमावास्यायां पितृभ्यो 

दे्ात्"शति पितृशब्दो जनकपुरषठचनो वहुवचनान्वयाथं च पिता- 

महप्रपितामहावेव लक्षयत् । तदा हि मातामहारिधाद्धस्य तत्राविहि- 
तत्वादगत्या मातामहानामप्येवमिति विशिषएविधिरेव कममेदापादक 

प्यते । 

न त्वेवमस्ति नायं पितशब्दो जनकपुरुषपरो लक्षणापन्ते । 
नापि वसुर्द्रादित्याच्निष्वात्तादिदिव्यपिनुपरः “स्वधा पितुभ्यः" 

इतिवत्। नामगोत्राछन्वय विधानान् । किन्तु सपिरडीकरणान्त- 

शराद्धजन्यावस्थाविशेषवचनो मन्त्रगतपितृशब्दवत् । ते च सवं एव 

देवताभूताः पितृशब्देनेव चोदे्व्या इति । 

यदयप्येतावन्माघ्रालोचनया प्रसक्तं तथापि “पितरिदं तेऽध्यम्, 

शुन्धन्तां पितरः” इत्या दिमन्त्राञ्नानान्मातामहानाममप्येवमिन्यायुक्तंथ 

पित्रादीनां त्रयाणां मातामहादीनां च अयाशां देवतात्वं पित्रादिशब्दे- 

शोदश इत्यवगम्यते । तेन “पितृभ्यो द्दात्इत्युपदशेनवावस्थाविरोष- 

रूपसामान्यवचनेनापि पित्रादिमातामहादिच्रिक्गत्रिकपरेण षणां 

देवतानां विधानात्तावदभ्याससमुदायात्मकमिदमेकरमेव श्राद्धम् । 

मातामहानामप्येवमिति तु न धर्मातिदेशः। पक्रक्मणि पेन्द्रानेन््र- 
प्रदानवत्परकृतिविकृतिभावासंभवात्। किन्तु तद्वदेवसवाभ्याक्ञेु 

समानविधानानामेव धर्माणां कषुचिदभ्यासेषृक्तस्य प्रयोगप्रकार- 
४६ 
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स्येतरेषु लाघवाथं संक्षेपरोव प्रदशंनमेवम् । “इतरे श्रपि सवने"हत्या- 
दिवत् । शरत पव याक्षवल्कीयादिषु द्विरेवमभिधानम्। धर्मातिदे- 
शार्थत्वे पकनैव सकलेत्थंभावातिदेशसिदधस्तदवय््यात् । पितृनीति 
सामान्याभिधानेऽपि वृद्धौ राद्धत्रयं द्रष्टव्य मिति “वुद्धौ नन्दीमुखान् 
पितृन् यज्ेत"दति योगीश्वरवचनगतमिताक्षराप्यलचनयापि पित्- 

शब्दा वस्था विशेषवचन एव गम्यत । पितृमातुमातामहाचनुस्यूतस्य 
तदतिरिकिस्य सामान्यस्याक्तमवादिति। 

तदेतदपेशलम् । "द्धौ श्ाद्धत्रयं स्टतम्" (तन्त्रं वा वैश्व- 
दैविकम् इत्यादिवयनेभ्यः श्राद्धमेदप्रतीने;ः। तस्य च पित्रादित्रय- 

यागवन्माताप्रहादित्रययायस्थापि तेनेव विःधना विधानेऽनुपपत्तेः। 

कर्म॑मेदस्य विधिमेदाधीनष्वात्। वषिध्यक्येऽपि संख्यान्यायेन 

न्यायसुधाकारमतेनेताटृशगुणभेदेनापि कर्मभेद भ्युपगमे पित्रापि- 

जयेऽपि भरत्यकं कममेदापत्तिः । शाप्त श्रा ेकथव्यवहारस्य राजषु- 
यादिवत्समुदायनामत्वेनापपरत्तावपि सवत्राविवक्षितसारित्यानां समु- 

दायिनामेवेति कर्तव्यतान्वयात्पि्रादित्रयऽपि प्रयागकाले वेश्व- 

देवादीनामासदुपकारिणां तन्त्रत्वापक्तः स्शरतिशिष्टग्यवहारविरोधः । 

तल्यत्वे हि सति किमिति वगदट्य एव तन््त्वम् । स्प्ृतिघु "तन्त्रेण 
करिष्ये" इत्यादिरूपेण रिष्टश्च व्यवद्ियते नेकवगे ऽपि । तनैकवर्गे 

कर्मेक्यमेवाभ्यासमेदमाच्रं वगंदये त॒ कर्म॑भद् एवेति गम्यते।. 
श्रत पव मिताक्षरायां दशभराद्धप्रकर्णे यदि द्ववेव ब्रह्मणो लब्धो 

तदा दैवे पाञ्च प्रकल्प्य पितुवगें मातामहवगं चयक नियुज्यादिव्यु- 
क्त्वा तत्न प्रमाणत्वन- 

"यद्येकं .माजयेच्छ्ाद्ध देवं तत्र कथं भवेत् । 
छन्नं पात्रे समुद्धत्य सवस्य प्रकृतस्य च ॥ 

देवतायतने छृत्वा ततः श्राद्धं प्रवत्त॑येत् । 

प्रास्यदन्नं तद्रौ तु याद्वा ब्रह्मचारिण." ॥ 
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इति वचनमुदाहतम्। एवं हि वदन् श्राद्धत्वं वदे प्रत्येक- 
पयपिमेकवगे च ग्यासक्तमिति दशंयति। कि च मातामहधाद्ध 
शुन्धनमन्त्रस्य पिरडपितुयज्ञप्रकृतिकत्वादूहोपपत्तावपि आद्धद्य- 
स्येकविधिविधेयत्वेनेककरमस्वेऽयमन्त्रादिषरूहे न स्यात्। कर्मणि 
परहःतिविकृतिभावासंभवात् । तेनेषमादिव्यवहारोपपत्तये त्रयः पिञ्य 
इतिवत् जनकपुरुषवचनलिङ्गसमवायगोणपितुशब्दोपेतेन “पितृभ्यो 

ददयात्दत्येतेन पित्रादित्रिकदेवत्यश्चद्धमात्रविधिः, मातामदहादि- 

धराद्धस्य त्वातिदेशिकधरमं विशिष्टस्य मतामहानामप्येबमिति पृथगेव 
विधिरिप्येव वक्तव्यम् । 

्रश्वलायनादिसूत्रेषु तु पिघादिघ्रयतात्रदेवत्यार्घ्यदानस्य च 
भोजयत्राह्मणान्वयित्वात्पित्ादिभ्य एव त्रिम्यो भाजनदानपिर्डपित्- 
यज्ञकल्पेन तेभ्य पव पिरडदानं च स्पष्टमुक्तम् । न तु मातामहा- 
दिभ्यः । 

वागुषुराणेऽपि पिरडदानरूपग्रधानं पित्रादिभ्य पोक्तम् । 
“मधुसपिस्तिलयुतांल्लीन् पिरडान्निवपेद् वुधः%ति । 

जातूक्र्यनापि “छत्वाघरनेजनं दयात्तौन् पिरडास्तु यथा- 

विधिति। "दशवनस्याल्मयादेशः सिरडीक्रररे छने” इति व्यास- 

| वचनादप्यान्द्कि दृशंश्राद्धप्रक्रारानिदेणक्ात्तत्र त्रिपुरूपोदश्यकमेकं 

श्राद्धं प्रतीयते । ह्विसक्तिस्तु या्ञवस्काश्रादिषु स्वस्वेतिकर्तव्यता- 

विशिषव्राह्मणमोजनपिरडदानरूपप्रधानद्वयस्य प्रत्यकं विष्यर्था। 

यद्यपि प्रथमोक्तः पूवपितृवगंऽपि व्राक्षसमोजनं नोपदिष्ं तथापि 
बाह्मणोपवेशानादेस्तद्धोजनाङ्त्वात्तद्विधिनेवोपक्रान्नविधिकष्य तस्य 

संभवति मातामहादिसम्बन्धित्येन विधि, । धर, कुर्यादित्यनुषङ्ा- 

ध्याहारान्यतरामिधानं तु देमादरेयतरेकव मातामहानामेवमिन्युक्ति 
स्तदमिप्रायम् । । | 
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अत पव पुलस्त्यवचनम्- 

“भरातुः पितरमारभ्य जरयो मातामहा स्प्रताः। 

तेषां तु पितृवच्छराद्धं कु दुहितृसूनवः” ॥ इति । 

कात्यायनसूत्र तु पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो माता- 

महभ्यः प्रमातामहेभ्यो ब्द्धध्रमातामहेभ्य इति तुल्यवन्मव्राम्नानात् 

त्रीसत्रीन्पिरुडान् दद्यादिति वीप्सायुक्तकपट्पिर्डदानविधेश्च कद्वशा- 
देव याविशेषादुभयेषां पित्रादीनां मातामहादीनां चेत्यवं ककोपा- 

ध्यायेन व्याख्यःताव्“श्रपरपक्षे भद्ध कुर्चीत“इत्युत्पत्तिविधेश्च वगं- 
दयस्याप्येक पव श्राद्धविधिरिति प्रतीयते । 

वृहस्पतिस्परतावपि - 

“सवस्मात्प्र्ताद न्नान्पिरडान्मधुतिलान्विनान् । 
पितृमातामहादीनां दधादुगृह्यविध।नतः* ॥ इति । 

व्यासस्प्रतावपि--' शपिनृन्म।तामह्चेव द्विजः श्राद्धन तप॑ये- 

त्ति । देवलस्परतावपि- 

“एकेनापि हि विप्रण षट्पिरडं श्राद्धमाचरेत् । 

षडध्यान्द् पयेत्तत्र पडभ्यो दयात्तथाशनम् ॥ 

पिता भुडम्ं द्विजकर मुखे भुङ्क्तं पितामहः 

प्रपितामहश्च तालुस्थः करटं मातामहः स्तः ॥ 

प्रमात मस्तु हृदये बृद्धो नामो तु संस्थितः । 
एवमप्याचरेच्द्वाद्ध ̀  पडदेवत्यं महामुने । 

विभक्तं कारयद्यस्तु पितृहा स श्रज्ञायत'” इति । 

मत्स्यपुराशेऽपि पिरडान्वाहा्यकं श्राद्ध प्रकत्य- 

“प्राचीनावीतिना कायंमतः सवं विज्ञानता । 
षटूकं तस्माद्ध विःशेषावियिरुडान् दद्या त्तथोदकषम् ॥ 
दय।दुदकपात्रषु सतिलं सब्यपाणिना"¶ति । 
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त्र च पक्षे मातामहानां चेवमिव्युक्तेः प्रकारपदरशंनाथंत्वेन 
पूवं वदु पपत्तावप्यृष्टविषयाणां च मन्त्रां कैर्षाचित्कातीयसुत्रेऽ. 

दर्शनेऽपि वरगंदरयधाद्धस्येकोत्पत्तिविधिविषयत्ये एकवगे इव वगं- 
येऽपि तुल्यङूपकमापरत्तरेकवगें ऽमेदबव्यवहारस्य, वगंदये च 
भेदव्यवहारस्य, कथं चिदष्युपपादयितुमशक्षयत्वा त्तदुपपत्तये एकेनापि 

विधिना वचनान्तरवशादेकेकवगेऽभ्याससमुदायात्मकं वद्य च 

परस्परं भिन्नं विलक्चणमेव कर्मोत्पाद्यत इत्यवश्यमङ्ककतव्वम् । 

दरं च न्यायवचनस्वरसप्राप्तस्याप्यथंस्यान्यथाकरणमनन्य- 

गतिकप्रमाणान्तरवशाद्वदेऽपि “खुवेण पावंणो जुहाति” श्चक्नीषोमा- 
भ्यामाज्यभागो यजति, शश्राज्येन शेषं संस्थापयति'त्यादिषु । 

किमुत संश्चेपललाधवादिथिधानकपुरषप्रणीतेषु स्धृतिसूत्रवचनेपु । 

तेन केषुचित्तदुधरन्थेषु पित्रादित्रथयागाभ्याखसतुदाय।त्मकमेकः 

श्राद्ध प्रथगुत्पत्तपूचके धर्मोपदेशयुक्तं विधाय पश्चाद्वा चनिकधर्माति- 

देशयुक्तं ताद्रशमेव मतामहादिधाद्धं पृथगेव विधीयते । सहपयो- 
गता च तस्य पितृधाद्धेन सह वेश्वरे विकतन्तरपक्षाक्त्या तत्परयोग- 

मध्यविधानेन च ज्ञप्यते। 

कंषुचित्त॒ तादरशमेवः कममंद्यं सहैवोत्पाद्य पश्चादुमय सम्बन्धेन 

धमां उपदिश्यन्ते। तत्र सह प्रयागत्वं स्पष्टमेव । तत्रापि पितृश्राद्ध 

प्रकारस्य सविस्तरं मातामहश्राद्धप्रकारस्य च मातामहानां चवमिति 

संक्षेपेणामिधनेन मातामहश्ाद्धस्य ॒पितुघ्राद्धान्न्यग्भावचूचना- 

वृशुरपीति न्यायेन विङृतिभरद्धेु पितृधाद्धधर्माणमेवातिदेशः। 

केषुचित्वतिसंक्ेपप्धानेषु पितश्राद्धमेव सग्रकारमुपदिश्य 
ग्न्थातरोक्तमुपसीव्य वा “पितरा यत्र पृज्यम्तेत्यादि प्रकारेण 

तत्सहभ्रयोगस्य मातामहभाद्धस्य तदुपजीवनंन विधानम् । 
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केषुचित्त तदपि न. केवलं पितुध्राद्धस्येव विधानमि्येषं 
सत्यपि ग्रन्थानां पस्थानमेदे पूर्वोक्तस्य वगंद्वयगतस्यं मेदामेदव्यव- 

हारस्य सवप्न्थानुष्ठातसिद्धस्य संरक्षणाथं कमं पूोकरीत्येकरूप- 
मेवाङ्गकततन्यम् । “वृ नान्दीमुखान्पितृन्^ दति तु पितृशब्दस्य 
मातुमातामहभ्रायोप्र्थःन्तरादेव प्रात्तिमङ्गीकृत्य जनकादित्निक- 

मात्रपरतया “श्रमावास्यायां पितृभ्यो दद्यात्"तिवत्संभवदुष्या- 

ख्थानस्यापि यन्मिताक्षरायां सामान्यपरतया व्याख्यानं तत् “षड्भ्यः 

पितुभ्यः, त्यादिषु तस्य तत्परतादशनन्द्राद्न्नयस्यापि योगौ- 
श्वरवचनारूढत्वप्रदशंनार्थ॑म् । तथा पितु्वगं प्रये प्रयेकं भिन्नमभ्या- 
सप्तमुदायात्मकः कमंत्रयमेवो पदिश्यते श्राद्त्रयमिति ग्यवहारात्। 

तेन॒ पितुमातामहध्राद्धयोमेदेऽवश्यंभाधिनि विङतिध्राद्धेष्य 
कस्य पितुभाद्धस्यैव धर्माणामतिदेशस्योचितत्वान्मातामहानामति- 
देशतस्तन्राध्रापतर्यच्छधाद्धान्तरेषु पावंणातिदेशेन मातामहप्रा्तिमभिधाय 
“"पितरो यत्र पूज्यन्ते, इत्वादिषिचनतस्तत्प्राप्यभिधानं हेमाद्रधादीनां 

पितृन्याणां च तत्पूषापरितोषादेवेति भाद्धान्तरेष्विव श्रयोदशी- 

भगदधेऽपि धलनादेव मातामष्टानामपि प्राप्ेरपसक्स्येकवरगयजनस्य 
कथं तश्र प्रतिषेधः! 

मत्र हेमाद्िरित्थं समादधे । इतरध्रादष्विव त्रयोद्शीध्रादेऽपि 

५पितरो यत्र पूज्यन्ते" इत्यनेनेवेकवगं यजननिपेधसिद्धावपि तत्र 

पुनस्तस्य निषेधो शोषविशेषाथंः । स च ^न तुप्तास्तत्र ये यस्य” इति 
वाक्यशेषे दरितः। यद्वा धाद्धं कृरडगोल्लकादिनिषेधवद्धमग्रसक्तस्य 
तस्यायमत्र प्रतिषेधः। यथा च तत्र बराह्मणादु्राह्मरयामुत्पन्नो ब्राह्मण 

एव, यथा गोगंवि गौरश्वाद्डवायामश्व इति न्यायामासमूलको 
भ्रमस्तथा प्यङ्गविषयस्याशक्यत्यागन्यायस्य प्रधानेकदेशऽपि भद् 
्तिरिति भ्रममूलक इति £ “ 
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मधा तूच्यते-मितक्षरावां गृह्यभाष्यादिषु च मातामहश्राद्दस्या- 

मावश्यकत्वं ताघदमावस्वाविषूृक्तम् । तत्र गृह्यमाप्याधुक्तभूलं- 

“बह्ल्पं वा स्वगृह्योक्तं यस्य कम प्रकीत्तितम्। 
तस्य तावति शाद्ञाथं इते सवः कृतो भवेत्” 1 

दति त्रैव लिखितं चचनं लभ्यते। भिताक्षरोकतिस्तु याहवस्थ्या- 

विस्श्रतिषु गोमिलकत्यायनादिसूत्रेषु च नित्यवच्छ्रवणात्स्वभ्रामा- 
गिकनिवन्धकाराहूतेभ्यः “कपू समन्वितम्, इत्यादिपरिश््टादि. 

वचनेभ्यश्च प्रत्यक्षेभ्यो मातामहभाद्धस्यापि पितृश्राद्धवदमावास्यादि- 

ष्वा दश्वकत्ावरतेर्मिमूलेष प्रतिभाति । तत्र घ्रयोदश्यामेकवगश्रा्- 

निषेधोऽयं “'वृद्धथाविषु च षड्भ्यः पितुभ्यस्तदनु श्राद्धदानसुपक्रमेत्” 
इत्थादिमातामहभाद्धपुनषंचनमेव मूलम् । क्रचिद्धि निषेधात्पुनवंख- 
नाश्चान्यत्नानावश्यकत्वं स्फुर गम्यत एव । 

्विशेषेरोति तु वचनं येन मातामहेन सह मातुः सपिरडी- 

करणं तं तद्विषयम् । पुत्रेण हि साधारणेषु श्राद्धकालेषु पितुरिव 
मातुरपि तृ्तिरवश्यं करतंव्या । न च मातामहेन सह सापिएडये 

तस्मै दावं विना मातुस्तृपिहे्ुभागलाभः संभवति । 

“एकभूचित्वमायाति सपिरुडीकरणे कते । 

पत्नी पतिपितृणां तु तश्मादशेषु भागिनी" ॥ 

इति वचनादाहत्य वनं विना तस्यै पृथगन्नदानासंभवात्। 

पतिपिश्रंशभागित्वस्य च सपिरडनव्यवस्थया व्यवस्थितत्वात् । 

पिताम्यादिमिः‰सापिर्डये तु पत्यंशभागित्वमेव । 

"एकत्वं सा गता भरुः पिण्डे गोभ्रे च सूतके । 
न योषिद्धपः पृथग्द््यादवसानदिनाटते ॥ 

स्वमत पिएडमाभ्राभ्यस्तृक्तिरासां यतः स्ता" 
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इति च सामान्यवचनात् । खियास्तत्पिआ सह सपिरुडीकरणे 

एतद्पवादकपित्रंशमागित्वोक्तिवत्पितामह्यादिमिः सह ॒तस्मिननेतद्- 

पवादिकायास्तदशभागित्वाक्तरभावाश्च । 

्पुत्रसंतानमातामहविपं च । ताटरशमातामहाद्धस्य दौहिभे- 

शावश्यं कन्तंग्यत्वात् । “पौत्रदोहित्रय लोके विशेषे नैव विध्यते" 

इति वचनात् । तस्माद्यत्र केवलपितुवगं निषेधरूपेण विधिरूपेण वा 

मातामहपुनव॑चनं तत्रैव मातामहश्राद्धं नित्यमभ्यत्रानित्यमिति 

तज्नित्यत्वार्थलयोदश्य मेकवगनिपेधः। (श्रा द्धं नैवेकवर्ग॑श्य', इत्ये 

स्समानाथं हेमाद्रथदाहतं वचनान्तसपि- 

^नेच्छेतत्रयोदशीधाद्धं पुत्रवान् यः सुतायुषे। 
एकस्यैव न कुर्यात्स पार्वणं तु समाचरेत्" ॥ इति । 

एकस्येव वर्गस्य । पावंणं पवंशि दशं क्रियमारोनामावास्या- 
आाद्धेन सट्रशं षड्देवत्यमित्यथः। तत्रेव मातामहानामप्येवमिति 
पित्रादिश्राद्धसहप्रयागस्य मातामहधाद्धस्योत्पत्तः । 

केचित्तु वदन्ति “न तुप्तास्तत्र ये यस्यइतीज्यमाघरातुत्तिप्रयुक्त- 
दोषश्रवणाद्कगणामिज्यानां पित्रादीनां मात्रादीनां मातामहादीनां 
पितुम्याणां भ्रातृणां मातुलानां श्वशुराणां गुरूणां दुहितृणां 

भगिनीनां भार्याशां पितृष्वसृणां मातुष्वसणां सख्यादीनां मध्य . 

एकस्य कतिपयस्य वर्गस्य द्धं ्रयोदश्यां न कुर्यादिति निपेध- 

उ्याजेन सर्वेषां तत्र भद्ध “श्राद्धं नेवेकवगंस्य इत्यनेन विहित- 
तत्पार्घ॑णेकोदिष्ट मध्ये केन प्रकारेण कर्तव्यमित्यपेश्षायाम्- 

“सपिरडीकरणद्भ्वं पित्रोरेव हि पावणम्। 
पितृग्यभ्रातुमातृख मेकोदिषटं सदैव हि ॥ 
सपिर्डीकरणादृध्व॑मेकोदिषटं विधीयते । 

अपुत्राणां च सवेंषामपत्नीनां तथेव च ॥ 
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मरार भगिन्यै पुत्राय स्वामिने मातलाय च। 
पितुम्यगुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं नः पावंणम् ॥ 
श्रपुत्रा ये डताः कचित् खिगरो वा पुरषास्तथा । 
तेषामपि च देयं स्यादेकोटिष्ं न पार्वणम्" ॥ 

इत्यादिभिज्ञातूकर्यंभचेतश्रापस्तम्वादिवधनेः पितप्रातुमाता- 
महातिरिक्तानां सर्वषां मृताहमहालयगयादिप्विकेकोदिषपरापतौ 

"एकस्येव न कुर्यात्स प्राशं तु विधीयते" इन्यनेन “न गरा गिरेति- 

ब्रयात्"इतिवश्निषेधानुवादपुरःसरं पार्वणप्र रो विधीयने। तेन 

तरयोदश्यामस्यां पित॒वयादीनामप्यपु बाणं पित्रादिवत्मैपुरुषमेव 
भाद्ध कर्तव्यम् । 

पुत्रवतां त श्राद्धमेव तेषां न भवति। एवं तीथं महालये च। 
ध्पुतरेवु विद्यमानेषु नान्यं वे कारयेत्स्वधाम्"दनिवचनात्। गयायां तु 

स्वपितरादयुद शेन गतस्य पु्रवतामपि पितुव्यादीनां मवति “यन्नाम्ना 

पायेदिरड नन्नमरेह् ब्रह्य शाष्वनम्"इनि पनवं व्रनम्ययमर्थ॑न्वादिति । 
द्रघोतावद्धसव्यं नोरा -हैन प्रप्रारोत सि्तिव्यदिश्राद्धप्रा्तिरिनि। 
यदुक्त श्र नस वनु स्य" दन्पनेचतव चिषे पत्य जनेति | 

तद युकम् रेनिन्द् समभित्यःहेःर,च निपेथस्येवाज वाक्या. 

धत्वत्। नच वाच्यम् -“ददवस्ेनला सयाः इत्यादिविधिसु 

यथाल. पुमेनरमिवुचिव प वस्तथा विभ्रकररनिन्दापि करण- 

स्तन्परथः ति । पितुदानाप्रडवगयामध्य ग्रावएयकल्वादिना पितं 

मा्रस्येव पर्यरराइ दयता सथ्य दकृत्यःदिसाधारणर्यनक्रदवना- 

प्ाजयज्ञनप्रःल्यभावेन सिषधस्यवान्मलःभासंमकचान् । पितृवगंमात्रय- 

जनध्रनिषेधरेन च समन्ययचनादिना तत्सादित्यनावगतस्य मातामह- 

वर्गयज्ञनस्यैर लक्षयिनु' शक्यत्वात् । किन्तु मातामहादीनामपीति। 

एकवर्गस्य न कृर्धाक्किन्तु वर्गान्तरस्यापि कुर्यादिति प्रतीतेश्च 
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पितृत्यादिसाधारणएयेन कतिपयप्रतिषेधस्य तथैव प्रापणस्य चानुप- 
पत्तिः। न हि पित्व्यादौीनां बगंरूपत्वम्। तद्धि अग्निषोमादिवत्स- 

मुचितदेवतात्वे स्यात् । पित्रादिवद्वा प्रत्यकदेषतात्वेऽप्यभ्यासमात्र- 
भेदेन कर्मेक्ये। न च पितृव्यमातुलादिषु द्यमप्येतदस्ति । यथपि 
च गयामदहालयादिषु श्रद्ध विहिते तस्य च मेदप्रमाणाभावाद- 

भेदेतिदेशसामामान्यवचनाभ्यां पितृमातामहवगंयारेव देवतात्वे 

प्राप्यमाशे- 

“स्वेन भरत्रा सह श्राद्धं माता भुङ्न्तं सदेव हि । 
क्षयाहं वज॑यित्वैकं खीणां नास्ति पथग्विधिः। 
केचिदिच्छन्ति नारीणां पृथक् ्राद्ध' द्विजोत्तमाः । 

श्राचायंगुरुशिष्येभ्यः सखिज्ञातिभ्य एव च ॥ 

स्वंभ्यश्च पितृभ्यश्च तत्पत्नीभ्यस्तभेव च । 
पिर्डनेभ्या गयायां तु ददाद्धादरपदे द्विजः ॥ 

तीर्थेषु चेव सवेयु माधमासे मघासु च। 

पकस्मिन् व्रह्मणे स्वानाचा्यांदीन् प्रपूजयेत् ॥ 

दोहिञपुत्रदाराश्च ये कनिष्ठाः सहादसः। 

निःसन्तानस्ता ये च तेभ्यःऽप्य्नं प्रदीयते" ॥ 

इत्यादिचतुर्विशतिमतभविष्यादिवचनमरतरादिपितृव्यादीनामपि 
देवतात्वेन विधानात् । 

“सपिर्डौकरणःदूध्वं पित्रोरेव हि पाव॑णम्। 
पित्व्यभ्रातृपरातृणामेकादिष्ं सदेव हि" । 

इति च जातूकर्यवचनेन तत्न व्यवस्थया पार्वरेकोदिष्टप्रकार- 

विधानात्तत्तप्रकारवदभ्यासप्रसयात्मकमेकमेव धराद्धमिति दवितीय. 

रकारण वगंरूपत्वं पितृभ्यादीनामपि तत्र वक्तुं शक्यते तथा ्रयोदशी- 
श्ाद्धेऽपि कथंचित्तषां दे्धतात्वभ्रापो। तथापि श्रपरपक्चे श्राद्ध 
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कुर्वीत" "षड्भ्यः पितुभ्यस्तद ध्राद्धदानमुगक्रमेत्"शत्यादिवद्धदाभे- 

दग्यवहारोपपत्तये पू्वाक्तन न्यायेन प्रतिवगंमभ्याससमुदायात्मकामि 
परस्परं च भिन्नानि ्ीणि पावंशानि, प्रतिदेवतं भिन्नान्येकोटिष्टानि 

च गयामहाल्लयादिषु श्राद्धोत्पत्तिविधिना देवता विध्येकवाक्यतापन्नन 
विधीयन्त इत्येव युक्तमिति न क्रापि पितृव्यादिनां वगंङ्पत्वम् । 

तेन नेकस्य ॒पित्रादिवगंस्येव कुर्यात्किन्तु मातामहादिवगंस्या- 
पीत्यणमेव “भद्ध न चेकवगंस्यः इतिवचनस्या्थो न तु पितृव्यादी- 

नामपीति। भन तृप्ताः इति निन्दापि मातामहशराद्धाक्ररशस्यैव 
तत्करणप्रशंसापरेति। तथा चनेन वचनेन न तवत्रय)द्श्यां 

पितृव्यादिश्राद्धपासिः। चतर्धिंशतिमतादिवचनेहत्वत्न तस्पाप्तिरना- 
शङ्क्यैव । महालयधाद्धात्रयादशीध,दस्य भेदात् । 

पवं त्रयोदश्यां पितृव्यादीनां श्रषद्धस्यैव प्राध्यमाये "“वकस्येव 
न कुर्यात्स पावंणं तु समाचरत्" इत्यस्य तक्ेकादिष्प्रकारनिषेधेन 

पावंरप्रकारविधायकत्वासंभवानितृमातासहश्चद्धयारपि कतसपि- 

एड़ीकरणस्य पित्रादेर्मासिकाष्डिका तिरकेरोक।टिषए्निपेधात्तत्पाघ्य- 
भावेन तद््थंकत्वायोगात्पू॑ङृतभ्याख्यवा “द्धं न चेकवगेस्य 

इत्येतत्समानाथत्वमेव युक्तम् । पावंणशब्दस्य च गोाणन्वमनुवा- 

व्त्वादुक्तमेव । 

न च “न गिरा गिरति ब्रूादेरं हत्वोदरेयम्" इतिवदत्रापि 
निषेधमागोऽयुवादः, अयं तु चिधिरवति काच्यम् । "नेच्छन्रयोदशी- 

श्राद्धं पुत्रवान् यः सुनायुपे” इति तयादशीश्राद्धनिपेधाञुवादेन 

तद्विपयसमपंणा्थत्वादस्य समनार्थत्वं च चिना तद्नुपपत्तनिषेध- ' 
भागस्यैवात्र विर्धित्वस्य बाच्यत्वात्। श्रत एव दाक्षिणात्येरपि 
सवेनिवन्धभिखरयोदशीश्राद्धं पड्देवत्यमेवाच्यते न तु तोरथ॑महालबा- 
दिवद्रहुदेवत्यम्। हेमाद्रिणापि अयादशीधाद्धप्रयागपरकारप्रदशंना- 

वसरे तथवाक्तम् । ॥ 



२३९६ कालतत्वविवेचने 

तेन छष्णत्रयोदशीमाश्ने विद्यमानपु्रेण गरहिणा “पष्व्या वहवः 

पुत्राः, इति श्रयोदश्यां ब इुप्रजाः” इति च वचनवर्ाद्रह्ुपुजलाभेच्छया 
श्राद्धं न कतव्यम् । भाद्रकृष्णत्रयादश्यां तु दशादौ पिदृवगघ्राद्- 

मात्रेणापि नित्यशाख्र'थंसिद्धावपि न तावन्मात्रं करव्यं किन्तु 

मातामहवगस्याप्यवश्यम् । तत्रापि पिरडदःनरूपं प्रधानं न कन्तव्यं 

किन्तु त्राह्मणभाजनमा्नं मधरुघनप्लनपायसरादिना विशिष्टेनान्नन 

पुत्रवदगरहिभिर्ति समान्यविशेषरूपविधिनिपेधवचनानां व्यवस्था 

सिद्धा । 

म € 1 एष्णपने चतुश्शीश्राद्दविवेदनम् । 

श्रथ कष्णचतुद्श्यां शिञ्जिन्निरूप्यत । नत ङष्णपश्सखामान्य- 

निमित्तके धाद्धे चतुदशीवजंनस्य पृवसुकतन्वाद्यन केनापि पक्षे 

यस्यां कस्यांचिच्चतुर्दृशीवितायां तिथौ तस्मिन् ।पे्रादीनां श्राद्ध 
कृतेऽपि चतुर्दश्यां शखर दि्तुकमरणनिमित्तकं तेषां पुनः धाद्ं 
कत्तव्यमेव । तथा च मरीचिः- 

“चिषसपंश्वापदाहितिर्यगृ्राह्मणघातिनाम् । 
चतुदश्यां क्रिया कार्यां श्रन्येषां तु विगर्दिता” ॥ इति । 

विषादि्भिव्राह्मशन्तैर्घाता येषां तेषामिव्यथंः। न तु तन्ये 

घ्नन्तीति । विषेऽसंभवात् । “तेषां ये ब्राहमरेहताः" इति व्रह्मपुराणद्शं- 
नाच्च । घिषाद्रिग्ररण शख्ादीनामप्युपलक्षणम् । 

“श्रपसम्युमवेयपां शखश्त्युरथापि वा । 
उपरसगश्तानां च विषश्व्युमुपेयुप।म् ॥ 

चहिन। च विदग्धानां जलबुव्युमुपेयुषाम् । 
सपत्याघ्रदतानां च शङ्क रुदन्धनेरपि ॥ 
भराद्धं तेषां परकर्तभ्यं चतुदंश्थां नराधिप" ॥ 



ध्राद्धकालविवेचनम् । ३६७ 

इति दिमाद्रथुदाहतनागरखरडवचनात्। श्रपमृत्युरकालमत्यु- 
रप्र पतजरसामेव मृत्युः । श्रत एव माक॑रडेयपुराणएम्- 

“ुवानः पितरो यस्य सताः शसेण वा हताः । 
तेन कायं चुदश्यां तेषां तृत्तिममीप्सता" ॥ इति । 

पितर इति न जनकाद्य एव किन्त्ववस्था विरोषरूपपितत्वा- 
पन्नाः सर्वेऽपि । शयुवानस्तु गृहे यस्य मृतास्तेषां प्रदापयेत्"इति 

वायुपुराणे सामान्याभिधानात्। तेन पुत्रभ्र्रादीनामपि ताद्रशानां 

भवति । उपसग ग्रहमूताद्यावेशः । शङ्गः श्द्धिमिः। 

“वुक्षारोपरलोहावैविदयुञ्ञ्वालाविषादिमिः 

, नविदंष्टिविपन्ना ये तेषां शस्ता चतुदेशी" ॥ 

इति प्रचेतोवचने नखादिमितां ग्रहणात् । श्रत्रादिशब्देन विदु- 

द्विषादिसाहचरयात्ममादमृत्युहेतवो विधि विना वुद्धिपूवेमरणप्धृत्त- 

मृत्युहेतवश्चान्येऽपि गृह्यन्ते । तेनाग्निजलाद्योऽपि वचनान्तरोपा- 

त्तास्तादरशा पव प्राह्याः । श्रत एव नागरखरडेऽप्युक्तम्-"दु्त्युना 

स्ताये च संग्रामेषु हताश्च ये” इति। 

, ततश्च भर्तृंमरणनिमित्तं वहिप्रवेशेन खतानां स्ीणामसाध्यव्था- 

ध्याद्यभिभूतानां चा्चिजलप्रवेशादिमि्टतानामिह श्राद्धं न मवति । 

प्रायो ऽनशनाभ्यां तु विधितोऽपि मृतानां भवति । 

“प्रायो ऽनशनशच्ा भि विष द्रन्धनिनां तथा । 

चतुदंश्यां भवेच्छ्राद्धं तृत्यथंमिति निश्चयः" ॥ इति ब्रह्मपुराणात् । 

युद्धरतानां च । “युद्धहतानां श्राद्धकमणि चतुद शी प्रशस्त" 

इति विष्णुस्मरणात् । “प्रीयन्ते पितरस्तस्य ये च श्रता रणे” 

इति वद्धम स्मरणाच्च । 



३९८ कालतक्वविवेचने 

दतश्च शङघातादिहेतुकमरणनिमित्तकं छष्चतुदेशीशधादं 
पित्रादीनामप्येकोदिष्टङ्पमेव भवति। न तु पावंणरूपम् । तथा च 

गाग्यः-- 

“चतुर्दश्यां तु य्ख्छु द्वं सपिरडीकरणात्परम् । 

एकोरिष्टविधानेन तत्कायं श्नधातिनः'” ॥ इति । 

सपिरडोकरण।त्परमित्यनेनेदं ज्ञाप्यते । येषामोध्वंदेहिकमेव 

निषिद्धं पतितात्मत्यागिप्रथतीनां येषां वा सपिरडीकरणमत्रं 

प्रतिषिद्धं व्युत्कमसतादीनां तषां यथायोगं नारायणदल्यादिपृवंकं 

यावदौध्वंदेहिकं सपिरडीकरणं च न क्रियते तावश्चतुरदं शीश्राद्धमपि 
न भवति सत्यप्येकोदिष्टरूपत्व इति । श्रपरं च- 

“कपिरडीकरणाद्ध्वं यत्च यत्र प्रदीयते । 
~ ५ 

तत्र ्ेपुरषं ङुर्याद्वजेयित्वा मृताहिकम्" ॥ 

इति शदुवचनात्पाप्तस्य पावंगस्यायमपवाद् इति । 

भत पव वुद्धमनुः- 

“पएकपिरडीकृतानां तु पृथक्त्वं नोपपद्यते । 

सपिरुडीकरणादृध्वभते छृष्णचतुरदंशीम्” ॥ इति । 

भविष्यत्पुराणेऽपि- 

` समत्वमागतस्यापि पितुः शखहतस्य वै । 

एकोदिष्टं सुतैः कायं चशद॑श्यां महालये? । इति । 

समत्वं पूर्वैः सह प्रतत्वपरित्यागेन पितृत्वरुपं सपिरडनेन 
प्राप्तस्य । महालय इति तत्रावश्यकत्वाथं न तु तत्ैवेदम् । “शे व॒ 
तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते" इति याज्ञवल्क्यवचनेन पूवलि- 
सितश्च बहुभिवंचनेः छष्णुपक्षमात्रे तद्विधानात् । 



भाद्धकालविचेचनम् । २६९ 

छत एव च नागरखरडे-- 

“करमाच्छखरदतानां च श्राद्धे प्रोक्ता चवुदंशी । 

पकोरिष्ं कुतश्चात्न कारणं प्रतरवीहि मे ॥ 

इत्यानत्तंन पृष्टो भतुयज्ञो ब्रह्महिरण्याक्षसम्बादरूपेतिहासमुखेन- 

“यश्च शख्दतानां च तस्मिन्नहनि दीयते | 

पकोदिषटं नरेः अद्ध तत्त बकष्यामि कारणम् ॥ 

संख्ये शङ्जहता ये च निविकल्पेक चेतसा । 

युध्यमाना न ते मत्यं जायन्ते मच॒ज्ञ,ः पुनः ॥ 
पराङ्मुखा ये हन्यन्ते पलायनपरायणाः । 
ते भवन्ति नराः प्रेता एतदाह पितामहः ॥ 

संमुखा रपि ये दैन्यं हन्यमाना चदन्ति च ¦ 
पश्चात्तापं च वा कुयु प्रहारजंजंरीकृताः 1 

तेऽपि प्रेता भवन्तीह मयुः स्वाय॑ःमुवो ऽत्र वीत् । 

कदाचिचित्तचलनं श्रूराणामपि जायते ॥ 

तेषामपि दिने तत्न देयं प्रेतत्वशङ्या । 
अमपमृत्युश्रतानां च स्वेषामेव देहिनाम् । 

मेत्वं जायते यस्मात्तस्मात्तषां हि तदिनम्। 

ध्राद्धाहं पार्थिवश्रेष्ठ विशेषेण प्रकीत्तितम् ॥ 

एकोदिष्टं च कर्तव्यं यस्मात्तत्र दिने नरेः। 

सपिरडीकसणदूभ्वे तत्ते वक्ष्यामि कारणम् ॥ 
यदि प्रेतत्वमापन्नः कदाचित्ततिपता भवेत् । 

तघ्यथं तस्य कर्तन्यं भाद्धं तत्र दिने चप । 
पितामदहाथास्तत्राहि [श्राद्धं नार्हन्ति कर्दिचित्, । 

इत्यनेन ग्रन्थेन संशयितं निधिं वा शखहतादौीनां प्रेतत्वं 
चतुरदशीश्च'द्धस्वरूपे तदेकोदिष्टत्वे च कारणं यदभिदहितवान्, तदपि 

सत्यपि- 



०७ - कालतसविवचने 

“यः कथिन्मानवः भाद्धं स्वपतभ्यः प्रदास्यति । 

परतपक्षे चतुदंश्यां नभस्य मासि संस्थितः" ॥ इति । 

तेनेकोदिमेवात्र कत्तग्यं न तु पाव॑णम्। “पितृपक्षे चतुर्दश्या 
कन्याक्षस्थे दिवाकरे इति चोपक्र मोपसंहारयो्विगेषसंस्पशं सामान्य- 
कृष्ण चनद शीपरमेव । श्र्थवादमात्रं चेतत्। पतच्छ्ाद्धस्य श्राहत्य 

सपिरडीकरणोत्तरत्वाभिधानात्सपिरडीकरणान्तैश्च शाद्धः प्रेतस्व- 

निवृत्तेः । तन्निवर्य प्ेतत्वविलक्षरोतक्निवच्यं्रतत्वकल्पनऽपि सृ 
श्चतुद शीः त्तन्निध्रत्तो पुनः पुनस्तत्करणविरोधः। पितरिति 
सुतैरिति च यो यस्य॒ श्राद्धेऽधिकारी तस्थ तस्योपलक्षणम्। 
पितृमात्रादित्निकमध्ये दयोः शस्त्रादिभिमर्ण पकोटि्द्यं तन्बेण 

मवति । त्रयाणामपि तथात्वे तत्त्रयम् । श्राहत्य पाकंशविध्यमायेन 
तत्रापि चतुद शीनिमित्तकस्यैकोदिष्टस्यैव प्राः । तन्त्रेण च बहूनामपि 
स्वकालेऽचुषटनसंभवान्न कालासंभवः। 

अपराकंस्तु-्िष्वपि शस्त्रादिहतेषु पावंशयोग्येषु पावंणमेव 
मन्यते । तस्थायमभिप्रायः। नेते एकोदिष्टविधयः पावंणवाधेनैको- 
दिष्टं ॑विदधति। किन्त॒ पावणसंभवात्पाप्तमेव तद यवदन्ति । 
पावंशासंभवश्च शस्त्रहतादिमिन्नानां तत्र श्राद्धनिषेधात्। “श्रन्येषां 

तु विगर्हिता^ईइति “पितामदाद्यास्तत्राहि श्राद्ध नाहन्ति कर्दिचि- ' 

त्"इति च । 

तत्रेदं वक्तव्यम्) सपिरडीकरणोत्तरभावित्वेनात्राप्यभ्यासत्रय- 

समुदायात्मके वैश्वदेविकादिप्रकारविशषविशिष्टे पावंणरूपे धाद्ध 
प्रापे वचनास्प्रधानभूतकिचिदभ्यासनिवृत्तावपि तदीयप्रकारविशेष- 

निव्सौ कारणाभावेनेरोदिषटथकाराप्रपिः। “तश्योक्तः पार्वणे विधिः 
68, वं इत्यत्र प्राच्यव्याख्यान इव । “एकस्मिन् दइयोवकोदिष्टविधिः, 

इति तु कस्यचिदप्रराकमतःनुसारिणो भिबन्धुवंचः । तेनेकोदिष्ट- 



श्राद्धकाललविवेचनम्। ४०१ 

विधानाभावे पफपुरपं हिपुरुषं वा पर्वंशविधिनेव धाद्धं स्थादिति 
(= = (= ् ^~ =, भ 

विधय एवेन पकादिपरकःर्स्येि भिष्वपि शस्रादिहतेष्वेकोदिष्ठा- 

न्येव नावन्त्युचिनानि । 

यच शुल्लराश्िना-- करप्यतुद् गीश्चाद्धविधायिनां विष्एवादि 

वचनानां पायस् दालवरणुगनत्दिदं श्राद्धं पार्थरविधिनेव 

कत्तंऽ्यम् । तद्य अप्राण,ति शम्जादविटनन्वे व्रिपु्पमेक्षस्य दयो 
तथःत्ये पकम वा। न त्येकोदिपविधिना । तद्धचनानि तु निमू- 
लान्येव पादंशाशकशिपयःशि वाइस्युकम् । 

ट ति र अ * € धर $ । द् 

तत्र खवनि ` न्ध्रश्वजितःनां निसु लल्दायिधानें प्रायपाठमाच्रंश 

च धिशेषप्रचनयः घनं एरहन्साहसमिल्युपश्चसीयम् । 

यद यपर वेतः “करप्टान्छतुर्दखोयान्रे पि्रादीनामेव श्राद्धम् । 

पार्यशहपन्यत् । मतद ्ननतायां तु तस्यां पिनृष्यभरात्रादीना- 
मपि। व्रह्मदुरासे ` प्रयागपनेत्यादिना सामान्यचतुद्शीश्र.दमभि 
धाय “श्रष्रिवने सपसतरात्त नुत्तपिस्छादफक्रियाः" इति पुनरभि- 

धानस्य तत्प्रापशार्थन्वात् । तद्धक्ा्दिषटविधिना- 

शयपुत्रा ये प्रुनाः कथित् छयो वा पुग्ध.स्नथा। 
नेपःयपि च देयं स्यादरकःटिष्ं न पार्णम्, ॥ 

इत्या पस्तम्यत्रयनःत् 'इनि। 

तदपि पृवःलखिनै “धरःय्रानशनम्"' इत्यादि, "ये च शस्चहता 

रणे” “युषानस्तु गहे यस्य दून्यादिभिश्वुर्णीमःे तद्रशानां 

स्ेषःमेव देवतात्वो प्द॑श।द तिदशानुरःपरन चाप्दशसंकाचस्यायु- 

क्तत्वाद् युक्तम् । 

यन्त॒ “श्राश्िने” इत्यादित्रह्मपुराएवचनं तन्मरह!लयापर- 

पक्षथाद्धऽपुच्रपितृध्यदोनां देवतात्वध्ापकं सत्तद्न्त्गतचनुदंशी- 

५१ 
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भाद्धेऽपि तत्प्रापकं न तु तत्रैव विशेषतः। न दयेतश्चतुरदशीधाद्ं 
| क्रयोदशीश्राद्धवदपरपक्ष्रायाद्धिन्नं किन्तु तस्येवाभ्यासः। वचना- 

च्चुस्त्रहतादिमाश्रदेवत्यः। “शश्त्रेण तु हता ये वा” इति तुशब्दात् । 

तेन रष्णचतुदंशीमा्रे शस्रादिहतयुवश्रतादीनां पित्रादीनां मात्रा 

दीनां मातामहादीनामपुत्राणां पितव्यभ्ना्रादीनां चेकादिषटविधिना 
धाद्धं कर्तव्यमेव । 

इदानीं तु तदना्चरणम्। हृष्णपक्षसामान्यश्राद्धस्येवानाचर- 
शात् । महालयचतु दंशयां त्वातरश्यकमिति तत्रव प्रचुरः समाचारः । ये 
तु चनुद॑शीमात्रे मदालयचतुदश्यामेव वा शस्त्रादिभिरपि मृतास्तेषां 
मृताहनिमित्तं यच्छुद्धं तच्थाकुलाचारं पावणमकोरिष्ठं वा भवति 

न त्वेकोदिष्टरूपमेव । कृष्णचतुद्शीनिमित्तत्यामावात्। तन्निमित्त 

चैक्षोदिष्टं तदा पृथङ् न भवति । पार्व॑णपेक्षयेकोदिष्टरूपमेव । इृष्ण- 
चतुदंशीनिमित्तत्वामावात्। तन्निमित्तं चेकदिष्टं तदा पृथङ् न 
भवति । पावंशापेक्षयेको दिष्टस्य न्यूनधमंत्वेऽपि समानेषु धर्मष्वगृहय- 

माएविरोषतया तन्त्रत्वो पपत्तेः । 

संक्रान्तिव्यतीपातादिनिमित्तकं च चतुद॑श्यामपि पावरमेव 
भषति । -चतुद शीनिपित्तकं च तद् पृथग् भवति । सपिरडक्षापिरड- 

कत्वप्रयुक्तविरुदधम कत्वादिति दिक् । 

शसखधातादिनिमित्तकं च चतुदश्यां यदपि त्रशणामपि श्राद्धं 

कृतं भवति तथाप्यपरपक्षनिमित्तकं मात्रादितृप्यथं च दिनान्तरे 
, श्राद्धं कक्तव्यमेव । श्रपरपक्षनिमित्तस्य चतुदश्यां वर्जनात् । एवं 

महालयेऽपि सषृत्पक्षे पितृव्यादितध्यथं च । येषु तु पक्षेषु चतुर्दशी. 
वर्जनं नाश््येवेत्युक्तम् । तेषु च महालयापरपक्ष्राद्धेन सह शख. 

धातादिनिमित्तं श्राद्धं सृताहन्यायेन तन्त्रे भवति न तु पृथक् । 
न चेवं मृताहशाधेऽपयेक्ोदिष्टविधिना क्रियमाणे पितुरतादशरद्ध 
तत्सिद्धय पितामहादिप्राप्निः" 



ाद्धकालषिवेचनम् । १७०३, 

यत्त॒ ठेमाद्रिणा केनचित्कारणेन महालयचतुरदश्यां शख्नाधाता- 

दिनिमिततेकादिः्श्रादासंमये तत्पक्षे पृथक्तश्निमित्तपपि श्राद्धं 

कस्पिशचिदिनि कायं तश्च पार्वणविधिनेव्येतावत्पयंन्तमुक्तम् । तत्र मूलं 
सुगम् । 

दति निर्णीतः कृष्णपश्चः | 

सुः । ॐ सं दियं ५१९ वि 

यसंक्रमादियोगेषु नित्यश्राद्धम् । 

सूय संक्रमो गोचलीघदन्यायेनायनविषुवद्धिननः। तेषां परथगुपा- 

दानात्। तथोपादानप्रयाज्नं चावश्यकव्वस्य फलातिशयस्य वा 

जापनं सथ्रकरारकं पूवमवोक्तम् । श्रत एव विष्णुधर्मोत्तरे - 

“श्राद्धे संक्रमणं भानौः प्रशस्तं प्रथिवीपते। 

विषुवदु द्वितयं तत्र श्रयनं द्व विशेषतः" । इति । 

व्यतीपातो विष्कम्भादिषु यागविशेषः। 

'धध्रवणा शिविधनिष्ठ, द्र नागदेचतमस्
नके । 

यद्यमा रविवरेण व्यतीपातः स उच्यने"" ॥ 

इति वृद्धमनकतो वा । नागदेवतमाशर पा । मस्तक प्रथमः पादः । 

रत्येकं चद सम्वध्यने। “सूर्याचन्द्रमसोः कराम्तिसाम्यं योतिःशास्कर 

गप्यं उ्यतोपातः" इति कल्पतरः । 

गजच्छाया- 

“यदेन्दुः पितृदेषत्ये हं्श्चेव करं स्थिनः। 

तिथिरवै्रवफोया च गजच्छाया प्रकीतिता" ॥ 

इति सकन्दपुराणोक्ता। पितुदेषत्ये मघायाम्। हंसः सुयैः। 
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क्रे हस्ते । वध्रवणीया तिधथिख्लयोदशी । कुञ्चस्च्ायपदेनाप्ययमेव 

योग उच्यते । 

न्योगो मधघात्रयोदर्याः इुत्ररनायसं हकः । 

भवेन्नघायां संस्थ च श्िन्ण्वेः कर स्थितः" ॥ इति ब्रह्मएुररात् । 

दयं च भाद्रङृप्णव्रयादश्यव भवति नान्या, यद्य पौर 
पदयध्वं छृष्णव्रयोदशी । ' प्रोष्पद्यामतीतायां तथा हृष्एत्रयादशी" 

इति विष्णुस्श्निविष्युधरमत्तिरादिपु भाद्रङष्एत्रपेदशीगत्रसय 
नित्यधाद्धकालषु पाटात्तावन्मष्रमेध तथापि यस्याद्तद्रशयागेन 

प्राशस्त्यातिशयः स जयादरीधरीप एव भुद्धःऽनेनेःपलक्ष्यत । न 
व्वताद्रशयागवत्येव सा श्राद्धकाल इव्येनस्याप्रायः। 

४ 

“प्राक्छाये कुञ्जरस्य च, हेगितच्छुःयासु च तथा कणुध्पजन- 

वीजितम् इत्याय॒क्ता ध्राद्धटेशर्पा गजच्द'यट न गृह्यत "श्चाद्ध- 

कालाः" इत्युक्तः । यआतिशालतश्चशायां सैव दोपः । संज्ञाकरण्रेयथ्यै 

च तदर्थायुादाने। संत्तः्तु रैवतादिशव्ट्न्भुस्यनेय ' इं 

चान्थेवामपि युमादिमन्वःदिनोःदे.वपःकम्नासादीना नित्यध्र)द्- 

कालानाभुपलक्षणम् , पनपु च चित्यं श्राद्धम् । 

त्था च चिष्ुः--“श्रसातास्यः निसण्दःस्िसोन्वष्कः माघी 
[न 

्रषठपयुध्व द्रव्णजयोदधी वाहियवारौ चटति । 

"एतांस्तु घ्रः दकालान्नै)नि याना? प्रजाषःनः। 

अद्धमेतप्धकुबाणो नरकं प्रतिपद्यते" / हति। 

ते ट 

माघी प्रीरमासी । 

“व्री हिपाक्रे च कत्तःयं यवप्रःके च पार्थिव। 

नेतावाद्यौ महाराज विनः श्राद्धं कथंचन ॥ 
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पोरंम.सी तथा माधी भावशी च नरोत्तम । 

्रष्ठपद्यःमतीत्यां तथा ष्णा भ्रयोदशी । 

परततास्तु भद्ध स्ाज्ञान्षे नित्य।माह प्रजापतिः । 

दत विष्णुधर्मोत्तरात्। व्रीहयः शरत्पदषं धान्यम्, सत्यपि 

धान्यं वहिः स्तम्बकरिः" इति वीहिशब्दस्य धान्यपर्यायत्वे ब 

्रालयः । 

"यथोक्तषस्त्वसंपत्तौ ब्राह्यं तदनुकारि यत् । 
यवानामिव गोधूमा व्रीहीणाभिष शालयः» ॥ 

दति व्रीह्यभावे तेषां तसपतिनिधित्वोकतः। 

“व्रीहयः शालयो मुद्रा गोधूमाः सपंपास्तिला । 
यव।श्चोपधयः सत्त विषदा घ्रन्ति धारिताः" ॥ 

इति परथगुपादृन च्च | 

तेन शरदि वसन्ते चेश्युक्तं भवति। अरत पत्र तत्तुल्यकालो 
नचयक्षाय . दुन्दोगपरिशिष्टं “शर दसन्तथोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षत" 

इत्युक्तः । यत्तु तत्रेव ॒पक्षाम्तरमुक्तम्--"धान्यपाक्रवशादन्येः' इति । 
तद्वृष्रया तदुत्कषं। श्रत धव चनुःस्थरधावपि तत्करणप्रसद्ध 

तश्जिन्दा, मेपमारभ्य चैत्रादिगरनायां वृश्चिकस्य शरद्न्तभावात्तत्र 

तत्करणे प्रशंसा च ज्यातिःशाखे। 

“वृके शुङ्धपक्े त॒ नान्नं शस्यते वुधैः । 
श्रपरे क्रियमाणं तु धनुप्यव छतं भवत् ॥ 

धनुषि यच्छतं श्राद्धं ृगनेत्रायु राशिषु । 

पितरस्तन्न गृहन्ति सान्नामिषकाङ्क्षिशः” ॥ इति । 

यश्च नवाते धाद्धमुकम्- 
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"नवोदके नधाने च गृहपरच्छ्ादने वथ | 

पितरः स्प्ृहयन्त्यन्नमष्टकासमु मघासु च । 

तस्माहधात्सद्। युक्तो विष्ठत्सु ब्रह्मणेषु च १ति। 

तदपीदमेष । गृहपरच्छादने नवगरदसंपादने ; मधा भाद्ररृष्ण 

पक्षगतासु केवलास्वपि । ब्राह्मरोषुः प्राप्ति शेषः । उपलक्चरं 
यैतदुद्रभ्यसंपत्तेरपि। श्रघ्र सदाश॒ष्दाल्नित्यत्वम्। वृद्धिश्राच्चस्य 
नमित्तिकतान्नित्यसंस्काराद्यङुत्वाश्च नित्यत्वम् । रष्णपक्ष्रादस्य 
“शाकेनापि नापरपक्षमतिकरपमेत्" शत्यादिवचनेभ्यः, संक्रान्ति 

ग्रहणायनादावपि भद्ध नित्यम् । श्रादित्यक्लक्रमणं विषुवदुढयं 

विरोषेणायनद्यं व्यतीपातो जन्मक्षंमभ्युद्यश्च । 

"तांस्तु भाद्धकालान्वे नित्यानाह प्रजापतिः, 
भाद्धमेतेषु यददन्तं तदानन्त्याय कल्पते, ॥ 

इति विष्णुस्मरणात् । 

«उपश्रु चन्द्रमसो रवेश्च विष्वष्टकाख्वप्ययनद्यये य । 

पानोयमरप्यत्र तिले्विमिश्रं दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः ॥ 
भाद्धं कतं तेन सम्रासहसनं रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति“ । 

इति विष्णुपुराणाश्च । 

इत्र. पानीयमपीति वचनाच्द्रादस्यावश्यकत्वं गम्यते । 

प्रहणे शातातपवचनादपि। 

"स्घंश्वेनापि कतव्य श्राद्धं वै राहुदशंने । 
अकुर्वाणस्तु तच्द्रादधं पङ्कं गोरिव सीदति" ॥ इति । 

यदि संक्षेपेणापि धाद्धसामग्रीसंपादने दरिद्रस्य सर्व॑स्वव्ययो 

मवति तेनापीत्वथंः। “सवेषां श्वमुपजीग्यमुदकं तेनापिति 
हेमाद्धिः। 
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द्ग्यत्राह्मशसंपत्तौ हारीतवचनादपि । 

“ती्ेद्रव्योपपत्तौ च न कालमवधारयेत्। 

पात्रं च ब्रह्मणं प्राप्य सथः श्राद्धं विधीयते इति ॥ 

निषिद्धरात्रयादिवजं प्राशस्त्याचहमपराह्वादिष्षाह्ञे न प्रतीक्ष 
तेत्यथः । श्रत एव देवीपुर।रे - 

“प्रकालेऽप्यथवा कले तोर्थश्रादधं सद्ा नरैः। 

परातेरेव सदा कायं कर्तं पितृतर्पणम् ॥ 
पिरुडदानं तु तच्स्तं पितृणां चातिदुलंमम् ! 

विलम्बो नैव फत्तव्यो नेव विध्नं समाचरेत्" ॥ इति । 

पिगडदानग्रहणं सक्षललभाद्धाक्तंमवे तन्मात्रमपि ताषत्क्तग्य- 
भ्न ९ 

भित्येवमथम्। 

व्यतीपएातेऽपि पितामहवचनात्। 

धश्रमावास्याव्यतीपातरोणंमास्यष्टकासु च । 
विद्धान् ्राद्धमकु्वांशः प्रायधिक्तीयते तु सः” ॥ इति । 

माध्यादिषु पुनव चनं फलानिशयार्थमावश्यकत्वातिशयाथं वा । 

नित्वसमभिन्याहारोञ्च संक्रभश्राद्धरूच्यादाषपि निचयं श्राद्धम् । 

` समभिन्यादारश्च माकरडयपुराणेऽपि- 

“विशिष्व्राह्मशएप्राप्तो सूयंनदुग्रहणोऽयने । 
विषुव रविखंक्रान्तौ व्यतीपाते च पुत्रक ॥ 
्राद्धहद्रग्यसंपत्तौ तथा दुःस्वम्नदशने । 

जन्मरक्षग्रहपीडासु श्राद्धं कुर्वीत चेच्छया ॥ इति । 

चक।रो भिन्नक्रमः। व्रहणादिकालेषु भद्ध प्रतीच्छया अ यदा 

कदुाचिच्चुद्धमवश्यं कुर्बतित्य्थंः। न तु फलब्यच्छयेति । पूर्ववाक्ये. 

रावश्यकत्वावगम।त् । 



४०८ कालतत्वविवेचने 

युगादिष्वपि नित्यम् । 

“वैशाखमासस्य सिता तृतीया नवम्यसौ कात्तिकशङ् पशे । 
नभस्यमासस्य तमिखश्चे अयोदश्वी पञ्चदशी च माधे । 

पतः युग्यः कथिताः पुरारोरनम्तपुरय,स्तिथ पनसः । 

नीयमपिणश्त्यःदिषिष्णुपुराणात् । पञ्चदशी पौरमास्यम वास्या 
च कटपमेदरेन। "पौरमासी तु माघस्य" इति भविददुरापात्, 

“प्रघ च पौणमास्यां तु घोर कलियुगं तथा” इति ब्रहमवेवर्तवट नात् . 

“श्रमावास्या च तपसे" इति, “माधे चन्द्रक्षयेऽहनिः' इवि, (दशं तु 

मःधमासस्य इति च नागरखरडब्रह्मपुराणा दिवचनेभ्यश्च । 

मन्वन्तरादिष्वपि नित्यम् । तथा च मत्स्यपुराणे - 

"“श्रश्वयुक्शुङ्कनवमी ढादशी कात्तिक तथा । 

तृतीया चेव माघस्य तथा मादपदस्य च ॥ 
फात्गुनस्याप्यमावास्या पौषस्यैकादशी तथा । 

षाढस्य।पि दशमी तथा माघस्य सप्तमी ॥ 

श्रः षणे चाष्टमी छप्णा तथाषाढे च परिमा । 

कतिक फाल्गुनी चेती ज्येष्ठी पञ्चदशी सिता ॥ 
मन्वन्तरादयस्त्वता दत्तस्याक्षयकारकाः" | 

श्रस्य शेषो रेमद्रौ- 

"नासु तोथमपि खात्वा तिलदभविमिधितम् | 

पितृयुदिश्य यो दद्यात्स गति परमां लमेत्" । दति । 

श्रत्र तोयमपीत्युक्त्या नित्यत्वम् । 

प्रलपाणिनः तु -श्रस्य शेषस्याल्िखनात्काम्दन्वभेवःसःयुक्तम् । 
पवं यत्रेतादरशं किचिश्नित्यत्वद्योतकं खाक्षान्निन्यत्योक्तिरकरणप्य- 
वायश्रवणं वा तक्षित्यं धराद्धमितरत्काम्यं श्रुतपलं वा तिधिवार- 

गक्षत्रादिष्वथवादादिकस्प्यफलं जा युगान्तवःटम्वाद्(देषु । अति- 
विस्तरापत्तेस्तानि न लिष्ट्यन्ते | 
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ग्रथ भततिधिश्राद्धम् । 
पित्रादिष्ततिथौ त्वत्यावश्यकं धाद्धम्- 

““प्रनिसम्वत्सरं काये मातापित्रो"नाहनि । 
पिनव्यस्याप्यपुत्रस्य भ्रानुज्ये्ठस्य चैव हि" ॥ 

इति ब्रह्मपुराणे वीप्ाश्रवणात्। 

“सव्ंषामे धराद्धाना श्रेष्ठं साम्बनसरं मतम् । 
क्रियते यत्लगशष्र पूं गृहामि न। हरिः ॥ 
न ब्रह्मनचवेषर्द्रान चान्ये देवनागणाः। 

तस्माद्यत्नेन क्त्यं वदं उप सताहनि ॥ 

न.ण॒ खगशादू ल माकन विशेषतः” । 

इति भविष्यत्पुराणेऽकरणे दोपश्नवराच्च । `श्रातुज्यष्ठस्य" 
इति विशेषणादपुत्रस्यापि कनिष्ठस्य नावश्यकम् । अत पवाक्तम्- 

न पुत्रस्य पिता कु्यान्नाजुजस्य तथाग्रजः । 

त्रपि सेहेन कुर्यातां सपिरडोकरणं विना" ॥ इति । 

द्र पिन्नग्नजाभ्ां सपिरडीकरणं पुत्रावुजञयोनं कत्तव्यमिति 

` प्रतीयते न तु स्व॑स्यति । तेन प्रेताभ्युदयकामनायामन्येन तयोस्तदपि 

कारयित्वा साम्बरप्तरिकादि पितरग्रजाभ्भां स्वयमपि तयोः कर्तव्यं 

न तु नित्यं खरहेनन्यक्तत्वात्। मृताहनीति च मरणाधिक्ररणतिथि- 

सज्ञातीयायां तिथावित्यर्थः। वत्सरान्ततिथेमंतिसम्बन्धाभावादहः- 

पदस्य च तिथिरूपचन्द्राहःपरत्वात्। सजातीयत्वं च तन्मास- 

तत्पक्षगतत्मैन प्रतिपन्नत्वादिना च। 

'प्रासपक्षतिथिस्पृष्टे यो यस्मिन् धियनेऽहनि। 

प्रत्यब्दं तु तथाभूतं क्षयाहं तस्य तं वि द्रुः" ॥ इति व्यासवचनात्। 
५२ & ¢ ॥ 
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श्त्राहम्पदमहोरा्रपरम् । मरणाधिकरणारोरात्रस्य तिथिस्पशंश्च 
तन्सम्बन्धरूपो मरणक्रले विवक्षिना न तृदयास्तमय त्रिसुहुत्तादि 

स्वेन । पारणे मरणे नृणां तिथिस्ना्कालिकी स्ता” ईतवसिष्ठ- 
वचनात्। साम्बत्सरिकश्रादटाधिङग्राहारात्रस्य च तत्तिथ्या स्पशः 

शस्तः भराधयोग्यत्वेत निर्णीनया । वन्सरश्च चान्द्रशचै्रादिमासविशे- 
पर्पमासपक्षनिथिसम्बन्धलिङ्गात् । “घः रीरा स्धन्द्राणामेद् मुख्य- 

त्वात् ¦ “आ्रष्दिके पित्काय च मासश्चानद्रमसः 7म॒तः" द्टिरिशेष- 

वचनाच्च! मासशब्दस्य चैत्रादिविरेषरर्वं च सामान्यपर्वे 

श्रानथ॑क्यापत्तः। 

“चक्रवत्परिवरन सूयः कालयश-यनतः। 
श्रतः साम्पत्सर श्राद्धं एसन्यं सःसचिद्धितप् ॥ 

मासचिन्टं तु कत्तव्य प माघायव दि 

यतस्तत्र विधानेन स मासः दल्कीद्तिनःः ॥ 

इति लघुद्रारीतवचनाश्वावगम्थते। सवं चनन्मासरच्यचिरेचने 

निष्करक्ष्यते। वत्सरान्तग्रहणाच । यद्यपि सजातीयत्वनिरुपिकाया- 

माद्यमरण(तथिव्धक्ताचपि “मासपक्ततिधिरपृष्" इतिवचनेाद्ाचं 
साभ्वत्सरिकधाद्धं प्राप्रानि म सिजयत् | श्रत एव “श्राय्यमकादयेऽ- 

हनि? इतिसाम्बत्सरिकपरत्वनपि कश्िदत्याख्यःतं तथात्र सा 

तिथिः सजातीयत्वनिरूप्रकतयः धान्द.धिक्ररखनिथस्पलक्षणमरयन 

तु तदधिकरणमिति दशयति । वापि रममाग्मः च ̀वध्यरनुखारित्वा- 

दबान्ते भवं वापिकमिति व्यास्ययःनतु वर्धं भवमिति, मासिके 

तु वक्ष्यते । वत्सरान्त जाते ्नाहनीति चाथेः। चान्दरु्रन्सरस्य 

पूर्वं तिथ्यन्तस्मसत्येन द्वितीधवत्वरःिचूतःयः स्त स्िथः पृतेवत्सरा- 
नत्यत्वःमावात् । अत एथ रूमिरद्दररं विच्य गाभिलनाप्युक्तम्- 

धन्त उध्वं सम्बत्छर सम्वत्सर प्रतयान्रं दय.यस्मिन्नहनि प्रतः 

स्चात् इत) 
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नेन सात्नत्मविञश्र दत्य द्िनीयादिमम्नन्ससद्यभ्रुतनिथिस- 

व्दस्मरेनत्मता सवराएक्रदताश्यं पर्णाधिकरणनिथो 

प्रा्चिरेव रार्रतन सव्यादनरेन प्रहन् ; युक्तं चेतत् अन्यथ. 

कोवि कप्रःं प्रन वातिमने प्रप्तथचनाटेकाद्शाहे  क्रियमणं 

प्रेतदेवन्यं द्विनोपरःरि तलिधो येनुन्वभ्रःभदेवः्व्मिति विषूपं स्यात् । 

पनवेत र निररनं वेद्रनव्यं यच्छृल्लतारिनोक्तम् । न च प्रथम- 
मासि त्वक (वद.स्यःवङ्निभूना नासवपादिशब्दा श्रजहत्स्वा्थ- 

लक्षगयेकदिपःधिरमसःद त्या इनि व्रःच्यन् ' द्वितीयादिमासवपेयु 

तदचुपप्ततेः। तम्ब. ध्म -तेश्ि यावनतूत्रणत्तिध्य,न्मक्रो. मस 
शअन्दस्वःदय पए पद्य वन्यतर एनिधवात्पः सम्वत्सराऽत्र मास- 

त्रपतान्य् भ्प्रां ८ ष्िनः । पत्रं तिपक्ठरब्दः- पि तादरशपञ्चचस्यारिश- 

तिथ्या न्यससोप्मास्यषनः। दृततिधरित च दर्शादशंान्द्र 

घ्धो (ती! नयाचन्त्यद्ेननिशरव पूवमसशब्दा्थत्वं 

नतु पृत्रतति ग्नि दवितषयादिमृननिश्िष्यव प्रथमवपान्लगनामु 

प्रथमादरिपा्ि चनि द्वितीय चराक्रः दिष्धततिभिष्वव प्रथमाद्वा 

काणोनि। बाि्नप्राद्धस्य वचत्परन्उव्रुनतिशाववात्पन्नव्वन वपं 

जति म्रमित्यरव समःत्प्राव्युत्पत्तरोचित्यन प्रथम्वापिकादेः परम 

व्ाद्यध्विकर्तत्वस्येवाभ।वाइतादृशक्रल्यनानथक्यात्। मासिकानि तु 

प्रथमा दिम।सादिभूननिथिप्वचात वक्ष्यत । 

सकल ्ोक्यव्हारविरुदडं चेदमनिधानम् | द्वितीयादिखन- , 

तिथिषु ज्ानस्यव,श्रृतस्याप्यद्य द्विनीयस्तरदीया मासो लश्रसख्रयादश- 

मृनतिथो चाद्य द्वितीयं वे लश्नमिन्यवमावालं व्यवहारात् । 

मसवर्पाचष्ठनतिधेश्चावधिमारत्वे पूवंदशंदुत्तरमासखवपन्तगंति- 

व्यवहाराभावप्रसङ्कत्। स्वधा प्रथमवन्सरन्त्यसूनतिथावाद्या- 

म्दकिम् । द्वितोयवत्सरान्त्यद्ृततिथो द्वितीयमित्यादि । 
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मुततिधिश्राद्धमामाघ्रेनापि कार्यम् । 

इदं चास्दिकश्राद्ध ग्रहणक्राले नत्पृर्वंप्रहरचनुष्टयत्रयरूपवेधकाले 

वा प्राप्तं भौक्त॒व्रह्यशलामेऽक्ननेव तदलाभे श्रामान्ञादिनापि तदिन 

एव कन्तव्यम् । 

तथा च गोभिलः- 

“दशं रविग्रहे पित्रोः प्रत्या य्दिक्रमुपस्थितम् । 

शक्ननासंभवे हेम्ना कुर्याद्ामेन वा सुतः” ॥ इति । 

दशं पि्नोः सुतो रवीति च क्षवंमविवक्षितमुपलक्षणम् | 

श्रामपदेन च वितुषं तर्डलादि गृह्यते न त॒ सतुषम् । 

“सस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः सतुषं धान्यमुच्यते | 

श्रमं वितुषमित्युक्तं स्विन्नमन्नमुदा इनम्” ॥ 

इति वरि्ठवचनात् । प्रत्या ब्दिकग्रहणं च “श्रननेनेदाच्पिकं कुर्या- 

द्धेप्न! व।मेन न क्रचित्” इति व, पिङ्गे सधंथा स।धनत्वन निगद्धस्या- 
मादे; प्रतिप्रसव्र।थंम् । अत एव तन्मासिक्रस्यःप्युपरलक्षणम् । श्रमा- 

वास्य।दिश्राद्ं तु तत्रमेन भवत्यव । 

“श्र द्धविष्ने द्विज्ञातीनामगमधाद्धं प्रकोत्तितम्। 

श्रमावास्थादिनियतं माससम्बत्सराद्रत” ॥ इति हारीतवचनात् 

भस्य पक्रश्र द्धस्य विध्नेऽसंमवे। माससम्वत्सरशब्द् भ्यां 

मासिकसाम्बत्सरिकोषपादानम् ' यत्त॒ श्रहणात्त॒ द्वितीयऽहि रजो. 

दोषात्त पञ्चमः” इत्यज्ञाः साम्वत्सरिकविषपयं वचनं पठन्ति तदनुरूपं 

चानुतिष्ठन्ति तन्निमःलम्। पकथदासंमवरूपशाद्धविष्नस्येव 
प्रपञ्चः कात्यायनेन द्रशितः-~ 
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श्रापदयनग्नौ तीथं च प्रवासे पुत्रजन्मनि । 
हेमध्राद्धं परकु्रीत मार्यारजसि सक्मे" ॥ इति । 

बोधायनेनापि- 

“संकेमेऽन्नद्विज्ञभावे प्रवासे पु्रजन्मनि । 

देमध्राद्धं सप्रहे च द्विजः शृतः सदाचरेत्" ॥ इति । 

सग्रहवचनात्तत्कालापतितं ग्रहणनिमित्तकश्चाद्धातिरिक्तमपिः 
दर्शादिश्राद्धमामान्नादिनेव कत्तजयम् । तत्र ब्रहणएपुत्रजन्मनोः पक्वान्न- 
भोक्त्रसंभवकृतः पाकश्राद्धासंभवो द्विजाभावे च । पल्यभावतद्रजो- 

द्पेकाकिप्रवासतीथपात्यादिषु पक्रभावकतः । श्रापदन्नामावादिषु 
पाक्याभावङृतः। हेमभ्रादविधो चान्नाभाव इत्यामान्नस्यापि 

ग्रहणम् । शरत एव- 

“द्रात्मनो देशकालानां विप्लवे समुपस्थिते । 
श्ामधरादधं विज्ञः कायं शृद्राणां तु सदेव दि” । 

इ्युशनो व वनम् ¦ 'सुमन्तुव्चनं च- 

('पाक्राभावेऽधिक्रारः स्याद्धिपादीनां नराधिप 

श्रपत्नीनां महावाहो विदेशगमनाद्भिः। 
(1 (न 9 

सदा चेव तु शृद्राणाममश्राद्ध विदुवुधाः” इति । 

विदेशगमनादिभिः पाकाभाव इत्यन्वयः । अपत्नीनामित्यपि 

हेतगभ॑विशेषशेनापत्नीकत्वश्रयक्तः पाकाभाव एव विवक्षितः । तस्मा- 
देबंजातीयकानां पकशाद्धासंमवद्वारकमेव द्विजन्प्त्यामदेमधाद्च- 

निमित्तत्वम् । संक्रमाग्यभावयास्तु तदस्षभवातस्वतन्त्रयोरेव । श्रग्न्य- 

भावे च यद्यप्यग्यधिकरणकमग्नो करणं न संभवति तथापि “श्रग्न्य- 

भावे तु विप्रस्य पाणवेवोपपादयेत्"इति पारिहमिन पाकश्राद्चमपि 
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संभवन्येव । ̂ श्नन्यथाधिक्राराभावन ध्राद्धस्यैवाभापेस्तत्रामादिरूण- 

साधनविधिरपि दुःस्थितः स्यत् । अत प्व च- 

भ्याचत्स्यान्ना्िसं युक्त उत्सन्नःभ्निरथापि वा। 

श्रामध्राद्धं तद् कुर्याद्धस्तेऽग्यो करणं भवेत्” ॥ 

इति जमद्चिवचने परिदहोमश्रवगमनुच्रद एव । 

रतिरत्न,वल्या तु- 

"य्रापधाद्धं यदा कुर्याद्विधिक्ञः अद्धदस्तदा । 

हस्म ऽग्नौ करणं कुर दत्र द्यणस्य विध्रानतः" ॥ 

भ. च ४. (>) 

इति वचन।दामश्राद्धं स्रिरपि पाशिहाम इन्युक्तम् । तत्रव च 

पलन्यभाव तद्रजादाप ग्रदणतीथंसंक्रमःदिषघ्रु च पत्न्यभ्रिसंनिधानेऽपि 

पाजसंमवेऽप्याप्श्राद्धमेच मुस्यभिन्युक्तम् । 

बोधायनादिवचनेषुः चाम्र द्धमविधाय हेमध्राद्धस्येव विधानम् । 

पुत्रजन्मसममिव्याहार.त्। तत्र॒ तस्यैव सुख्यत्वात्। तथा च 
संवत्तः- 

हष [* 9 देम्ने क 

पुत्रजन्मनि कुर्वीत श्राद्धं हेम्नेव बुद्धान् । 

न पक्तन न चामेन कट्याणान्थभिक्रामयन्', ॥ इति । 

पत्राजन्मातिरिक्तेषु तु यथा पक्रान्नासंभवं श्रामं तथा तदक्तंभवे 

हेम द्रष्टव्यम् । श्रननप्ररृतित्वेनामस्यान्तर ङ्त्वात् । 

"्रामान्नस्याप्यमावे तु भाद्धं कुर्वीति वुद्धिमान् । 
५; (७ ठे ( ॐ 

धान्याच्चतुगु नेव हिररयेन सुरोचिषा” ॥ 

इति मरीचिवचनाच । धान्यादेकेकव्राह्मणतिप्याप्तान्नसिद्धि- 
समर्थात् । + 
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“रामं तु दिगुणं प्रोक्तं देम तद्वचतुगंणम्। 

द्रन्नाभाव द्विजातीनां ब्राह्मस्य {वरोषतः” ॥ 

इति हेमाद्विधतधर्मवचनेकवाक्यत्वात् । हेमाद्विसनु-श्राम,दिति 
भ्याचस्यो ¦ देक्नश्यतुगुंरःवं च ॒तादद्धान्यलाभपर्यापतत्वम् । पूर्व 
व्याख्यने हन्न अ मद्वगुए्यं विवक्षितम्। तेन तस्य तैगुरयःदौ 
तद्दिगुणत्वं दन्ना द्रष्टम् , अ.एचगुरयारिकं चोक्त व्य(सन- 

“ग्रामं दद्धि कौन्तेय तद्।नं द्विगुणं मवेत् । 

भियुणं चतुरस वापि न त्वश्रगुणमपयेत्" ॥ इति। 

तस्येव वचनान्तरम्- 

* “श्रामं ददन्त् कौन्तेय दयादन्नाश्चतुगुंणम् । 
सिद्धान्ने तु विधिर्यः स्यादमघ्राद्धेऽप्यसौ विधिः ॥ 

द्रावाहनादि सवं स्यात्पराडद्ानं च भारत । 
दद्याद्यच्च द्विजातिभ्यः श्तं वाश्रूनमेव वा॥ 

तेनाश्नौ करणं कुर्या स्यिरडांस्तेनैव न्व॑पत्" । इति । 

पकद्विगणस्थापि धान्यस्य द्ानेऽशक्तन तत्पयांप्तमपि देयम् । 

“असमर्थो ऽन्नद नस्य धान्यमाशं स्वशक्तितः । 
प्रदानत द्विज तिभ्यः स्वव्पाल्पामपि दक्षिणाम्” ॥ 

इति वार. पुखणात् । अत्र स्वशक्तिन इत्यस्य पश्नान्तरविधाय- 

कत्वात् । श्रथाक्तदगुर्या दक्षाणां शकतङृतव्यवश्थानुवादकन्वमात्रे ` 

वेय्थ्यापत्तः। श्रश्यत इन्याशमिति विशेपणाच ब्राह्मणस्तद्धान्यं 

स्वगे पक्त्वा भाक्तव्यं न तु कायन्तिरे विनियाक्तव्यमिति सृच्यने। 

तच्च ब्ाह्यणालन्धप्रच । क्षभियादिलग्धं तु सुखेन यथष्टं विनियाज्यम् 

तथाच न्यासः- 
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""हिरर्यमामं श्राद्धीयं लन्धं यतक्षत्रियदितः | 

यथष्टं विनियाज्यं स्याद्ञ्खीयादुब्रह्मणारस्वयम्” ॥ इति । 

क्चजिय।दित इव्यादिशब्देन वेश्य एव गृह्यते । शुद्रा्यम्धस्य 

तु भाजन पव स्वोये परकीय वा विनिब्ोगो न यथेष्ठं न"पि ब्राह्मण- 

क्न्धवर्स्वेभाजन एव । 

“श्रमं श्रु द्रस्य यगिचिच्छा दधिकं प्रतिग्रह्यते। 

तन्सवं भोजनायालं नित्यनेमि्तिके न तु" ॥ 

इति षटूत्रिशन्मतात् । हिर्यं तु ततो लन्धमपि नित्यादावपि 

विनियोज्य मित्युक्तं तत्ेव- 

“हिरण्यं तत्पुनः धाद्धे गृहीते नैव दुष्यति । 
तेन नित्यक्छियाः कार्या हिरएयं नान्नमुच्यते" ॥ इति । 

पिरडदाने श्र मात्साधानान्तरमण्युक्तं षट्त्रिशन्मते-- 

“द्रामश्राद्धं यदा कुर्यातिपिरडद्ानं कथं भवेत् । 

गरहपाकात्समुदु धत्य सक्त भिः पायसेन धा ॥ 
पिण्डान् दयाद्यथालाभं तिलैः सह विमत्सरः” इति । 

“गृहपाकात्समुहधृत्य पिर्डान् ददयात्"'इति प्रधानभूताटगरह- 

पक्वादोदनादुद्धृतेन तदेकदेशेनेति क्षाधनान्तरविधिः। देमश्राद्ध- 

ऽप्येवमेव । 

“गृहपाकान्समुद् धृत्य सक्त भिः पायसेन वा । 

पिर्डप्रदानं कुर्वीत हेमभां इते सति" ५ इति भविष्योत्तरात्। 

शृद्रकतकेऽप्यामादिश्ाद्धं पिणएडदानमोदनादिना भक्षति । 

“'शृद्रस्तु गृहपाकेन तत्पिरडान्निषंपेत्तथा । 
शक्तमुलं फलं तस्य पायसं वा भवत्स्मृतम्” । 
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इति हेमाद्विलिखिताद्धविष्योत्तरात्। पिणडनिर्दपणा्थमिति 
शेषः । “ ख्रीशृ्राञ्च सधर्माणः” इतिवचनात् । 

“भ्नन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुश्रजन्मनि । 
देमध्राद्ध" सब्रहे च सदा खीशृद्रयोरपि ॥ 
इति मविष्योत्तरवचनाञच खीकतकमपि स्वं श्राद्धमामादि- 

साधनक पायसरादिस्राधनकपिर्डकं च भवति । पूर्ववचनेषु पिरड- 
दानग्रहणाच्च तज्नेवामातिरिक्तमप्योदनादिसाधनं भवति विकिरादौ 
त्वाममेव । 

“श्रमश्नाद्धप्रदः पिरडांस्तथाग्नो करणं च यत्। 

तददात्तत्न तेनेव यत्किचिच्छादधिकं भवेत्" । 

इति प्रचेतोचचनात् । आमादिश्राद्धं च प्राणाहुत्यादिकं लृप्यते। 
मन्त्रेषु तु केषुचिदृहो (१) मरीचिनोक्तः- 

“छ्मावाहने स्वधाकारे मन्त्रा उद्या विसज्जने। 
अन्यकर्मरयनह्याः स्युरापध्राद्ध विधिः स्पृतः"" ॥ इति। 

~~~ == ~ ~~ ~~~ -- --*~ ~ 

(१) ऊदस्वरूपं व्याकरणाध्ययनप्रयोज्नप्रसङन पातञ्जलमहा- 
भाष्ये प्रतिपादितम् । तद् यथा- 

उहः खल्वपि, न सर्वेलिद्धेनं च सर्वामिर्विभक्तिभिवेदे मन्त्रा 
निगदितास्ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथासमयं विपरिणमयि- 
तन्यास्तान्नावैयाकरणः शक्ति विपरिणमयितु तस्मादध्येयं व्या- 

करणम्” इति मदाभाष्ये । केरयटप्रदीपे- “उदः खल्वर्पाति--इह- 

यस्मिन्यागे इति कत॑ज्यतोपदिष्ठा यागान्तरेणापजीभ्यन सा प्रकृतिः। 

येन चोपजीव्यते सा विकृतिः । प्रृतिवदिरृतिः कतव्येनि मीमांस. 

कर्व्यवस्थापिते न्याये प्रकृतिप्न्ययादीनामूहं वयाकरणः सम्यग्वि- , 
ज्ञानाति। तत्रामेर्मन्त्ोऽस्ति-“श्ग्नय त्वा जुण्रं निवंपामि" इति। 
तत्र “सौय चर नि्वपेःुबरह्मव चं सकरा मः" इति सोयं चरो मन्त्र उद्यते 
“सूर्याय त्वा जष्टं निकेपामि इति। 

श्रयमाशयः- प्रकृतियागोक्त मन्त्राणाम तिदेशन्यायन विङृतिया- 

गाङ्तापादनं मुख्य ऊहः । अत्र श्राद्ध त्वसौ गोण इति । 

५३ 
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श्रावाहने तत्तन्मन्त्े “पितृन् हविषे श्रत्तव', इत्यत्र स्वीकत्तंव 

इत्यहः । विसर्जने तन्मन्त्रे “तृप्ता, यात्यत्र त्स्यंतेति । “नमो वः 

पितरः” इति मन्त्रः स्वधाकारः । तत्र "इष" इति पदस्य स्थाने 

श्रामयेत्यूह इति देमाद्विः। तदयुक्तम्--रसशुष्पादिपदवदिष इति 
पदस्थाशास्यान्नप्रतिपादकत्वेन प्रदेयान्नपतिपादकत्वाभावात् । 

तेन पूर्वेषां तु स्वधाकार इतिवत्स्वधा पिष्यहविरदानं 
तन्क्श्णं स्वधाकारस्तदङ्गमन्ध ददमन्नमित्यादिस्तत्रकव्राह्मणएभोजन- 

प्याप्तान्ननिप्पादनसमयंधान्यचतुगुणमिदं धान्यमित्यादिरूपंणोहः 

कायं इति स्वधाक्रार इत्यस्याथंः । इदं च प्रसङ्गादुक्तम् । 

ग्रामश्राद्ाधिकारिनिरूपणम् । 

सप्रकारकमामादिश्राद्धं ग्रहसादन्यत्र मृताहे द्विजानां न भवति। 

“प्राससम्बत्सराटरनेः' इति पृषलिखितवचनात् । 

"प्नश्चिकः प्रवासी च यस्य भायां रजस्वला | 

श्रामधराद्धं द्विजः कुयांन्न तत्कुयांन्मृताहनि” ॥ इति । 

““पुष्पवत्स्वपि दारेषु विदेशस्थो ऽप्यन्चिकः | 

ग्रन्ेनेवाब्दिकं कुर्याद्धेश्ना वामेन न कचित्" ॥ 

इति मरीचिलोगाश्षिवचनाभ्यां च । शअष्ेमैवाग्िकं कुर्यात्त- 

दहरेव । तेन पलन्यां रजस्वलायामपि तददशेवाक्ननेवात्मादिपक्ेन 
स्वंश्यापि साम्बत्तरिकमासिकष्रादलुषएानमुचितम् । 

यत्तु- मृताहनि तु संप्राप्तं यस्य भायां रजस्वला । 
श्राद्धं तदा न कन्तव्यं कत्तव्यं पञ्चमेऽहनि" ॥ 

इति हेमाद्िमाधवादिलिखितं वचनं तदस्थ मतस्य श्राद्धकर््री 
भायां रजस्वल्ेति व्याख्येयम् । न तु यस्य धाद्धकत्तभंयां रजस्वक्ेति । 



श्राद्धकालविवेचनम् । ४१९ 

हेमाद्रिस्तु “पशिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु" इति वचनेन मृह- 

स्थस्य श्राद्धेऽपि भार्यया सहेवाधिकारात्तस्याश्च रजस्वलादशायाम- 
श॒चित्वेनानधिकारे व्यासज्यत्रत्त्म॑तंगतस्याप्यधिकारस्य विधाता- 
त्तस्यास्तद्रशापगम एव्र ध्रामसुचितमिति यस्य श्राद्धकन्तरित्यादि- 
रेव ॒सताहनीति वचनार्थः। पुष्पवत्स्वपीति वचनं सहाधिए़त- 

भार्यान्तरसद्धावविषयमित्यांह । 

ननु दम्पत्योः सहाधिकरारप्रतिपादकं “पारिग्रदणाद्धि” इति 

वचनं दिशब्दस्वरसादनुवादरूपं न्यायमूलकं ध्चोतस्मात्ताग्निसाध्य- 
करम॑विषयम्। तेष्वेवोभयसंयोगेनोत्पन्नानामग्नीनः मधिक्ारि विशेषण 

भूतानमुभयस्वामिकत्वेनोमयसाध्यकरमंधरितध्रयोगक्त्वेन च सहा- 
धिकारस्य न्याय्यत्वात्। पूत्तंव्रतादिषु तु पथगेवाधिकार इति 

तावन्मिताक्षराकारादिभिरक्तं युक्तं च । श्राद्धे च निरग्नीनामप्यधि- 
कारात्पत्नीसाध्यकममांघरितत्वाश्च निरग्निकत्'क श्राद्ध कथं पर्याः 

सहाधिकारः। 

न च श्राद्धाद्पाकस्य मध्यमपिरडपाशनस्य च परनीस,ध्य- 

त्वात्कथं श्राद्धकर्मणस्तत्साध्यकमाघटितत्वं पत्नीशब्दश्च यन्ञसवा- 

मिवचनोऽधिकाराभावे कथमिति वाच्यम्| पाक श्रत्मदेः 

क्चन्तरस्यापि विधानात्पिरडप्राशनस्य च काम्यत्वन पाक्िकन्वात् । 

पितृपितामहादििगततृध्युद्धारादिरूपफलाथं मृतपित्रादिकस्यामावा- 

स्या्यवच्दिन्नजीवनवताऽकरणपत्यवायपरिहाराथं वा श्राद्धं पितू- 

त्वाद्यनिरूपिकायास्तस्यः; फलमागित्वाभावेन तद्रुपयज्ञस्वामित्वा- 

संभवात्तक्त पत्नीशब्दस्य भायामात्रवचनत्वाञ्च । 

श्र्ोच्यते- पन्यां रजस्वज्ञायां पञ्चमेऽहनि श्राद्धानुघ्राने तया 

सह तत्राधिकार देतुमधिकृतभा्यान्तरसद्धावे च कस्यांचिद्रजस्व- 

लायामपि तदिन एव तदनुष्ठानं वदतो देमाद्रः साग्निककत् क- 
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श्राद्धविषयमेवेदं सव॑ममिमतम् । “तेऽ इनि"त्यादि वचनमूलकमेषेद्ं 

हेमाद्रेरभिधानम्। 

“ध्रपुतरा तु यदा भायां संप्राप्ते भर्त राध्िकं । 

रजस्वला भवेत्सा तु कुयात्तत्पञ्चमेऽहनि'" । 

इति शोके गौतमवचनसमानाथंतयेतस्थापि वचनस्येतरसकल- 

निवन्धकारवदुभ्याख्यानेऽधिकारिणए्याः सखिया श्रशुद्धौ तदन्ते 
श्राद्धाुष्ठानस्य जननमरशाशोचवश्यायात् , 

“देये पितृणां श्राद्ध तु श्राशोचं जायते यदि । 
तदाशौचं व्यतीते तु तेषां श्राद्धं प्रदीयते ॥ 

शुचोभूतेन दातत्यं या तिथिः प्रतिपद्यते । | 
सा तिथिस्तस्य कर्तव्या न त्वन्या वे कदाचन ॥ 

इति ऋष्यश्यङ्गवचनाच सि दधेरेबद्वचनवेयर्थ्यापत्तः । 

श्रत एवे निरग्निकव्रिपयमपीति तु हेमाद्रथक्ताथसंग्रहम्रन्थमात्र 

द्रिनामल्पक्ञानां भरम एव । फलमागित्वरूपो ह्यधिकारः श्राद्धं पल्या 
स न संमवत्येवेत्यधिकारि विशेषणरूपे एवाधिकारे तत्सहत्वम्। 

तदपि निमित्तरूपे न संभवतीत्यग्िरूप एव तत्। 

नन्वेवमावास्यादिश्रद्धमप्यभ्चिसाध्यं सा्िकस्य पल्न्यां रज 

स्वलायां न स्यात् । सहाधिक्ायत् । 

मेवम् । मवत्येव तत्तदा । श्रामादिध्राद्धविधांनात् । श्रादस्येवा- 

भावे साधनविधेरसंभवात्। न चाचिविषयं तत् । तस्य पृथग्प्रहणात्। 

(श्रनश्चिकः प्रवासी च यस्य भायां रजस्वलाः" इत्यादि । 

स्पृतिरत्नावद्युदाहतेन ““श्रामध्राद्धं यदा कुयात्" इति वाक्यै 

नामश्राद पारिहोमविधानादभ्रिसाध्यतापि तस्य नास्तीति सेभव. 



श्रादकालविषेचनम् । ७२ 

व्येव पलम्यनधिकारेऽपि तत् । श्राग्दिकिमेव तु “न तत् कुर्याग्धरता- 

हनि” इत्यामप्रतिषेधाद्कनेनेव कन्तव्यम्। श्र्जिहोगङ्कं पत्न्या श्रशुद्धो 

न संभवति । 

कि च मूताहनीति वचनस्य पत्न्यां रजस्वलायां सहाधि. 

कारिण्यास्तस्या अशुचित्वाद्यच्छ्धाद्धः नं कत्तव्य तन्भृताहन्येवेति 

परिसंख्याथत्वेन व्याख्यातु' शक्यत्वादमावास्यादिश्राद्धं पर्या 

रजस्व्लायामपि कत्तंव्मेव । 
न च परिसंख्यार्थत्वे. “पञचमेऽदनिश्त्यपि विधानाद्वाक्यमेदः 

प्रसज्येत । पञ्चमेऽहनीत्येव तु विधो तद न कत्तव्यमिति निषेधो 
भन शिरां गिरेति ब्रयात्*शतिवदयुव।द्; संभवतीति वाच्यम् । 

परिसंख्याय एव केवलाया विधनात्.। पञ्चमेऽहनीत्थस्य 

"देये पितृलां भाद्धे लु"दत्यतद्वचनाद्व प्राप्तत्वात् । श्रत एव तस्य 

रजोनिच्रत्तिकालोपलक्षणतापि । तेन श्रणद्धकन्तुभार्यायां रजस्वलाया- 
मतादशाधिक्ृतपल्यन्तराभवे साश्चिककततु कमेवान्दिकिघादं पल्याः 

शुद्धौ भवत्येव देमाद्रेः संमतम् । 
परमा्थंतस्त्विदमयुक्तम्। तथाहि--्रत्निसाध्येऽपि श्रद्धेन 

चल्या श्रधिकारः कंभवतिः। फलमा गित्वं द्यधिक्रारः । स्वाम्यपयायो- 

परिभाषार्थकाधिशब्दयोगात्तत्सिद्धयथं षष्ठा सवंक्मणां फलव- 
त्वस्थापनाश्च । फललामप्रयोजकत्वावधिक्ारिविशेपरोऽधिकारशब्ध्- 

प्रयोगः । न च नित्यनेमित्तिकश्राद्धषु पल्याः फलभागित्वं संभवति । 
पूर्वोक्तान्न्यायात् । पारिग्रहणषद्धीति वचनं तु न्यायप्राप्तसहत्जा- 

युवाद्ः । तेन पुत्रकामश्राद्धादो भवतु पल्न्या अप्यधिकारां नतु 

स्वंत्रात्निखाध्येऽपि । 

न सैवभाघधानगतात्मनेपदादिविरोधः। श्रत्रिस्वामिगतस्येव 

फलस्य जननाद् । पुरषस्यापि तत्स्वामित्वात् । श्रगन्यस्वामित्वाइ् (र) 

(१) द्वि° पुण इदं नास्ति। गः (17०11४4 पमु ९ १०४ 
(१८०६८५८९ {~ [^ ~ [[;1* | 

त ̂ €, \.1६,१।५/॥५।-4 
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शमग्स्यस्वामिगतं फलं नः जनयन्त्यञ्चि साध्यानि कर्माणि किन्तु 
तर्स्वामिगतमेवेत्यतावदात्मनेपदादिनावगम्यते, न तु सवंस्वामि- 
गतफलज्नकता । यञ्च दम्पत्योरग्यतर एव रश्चोरोगपापादिग्रहीतस्तत्र 

तत्परिहासथराक्षोघ्रीपविश्रेएथादौ तदसंभवात् । यज्ञस्वामियजमान- 

भार्याकतंकत्वेन चावगतानां पदा्थानामाज्यावेक्षणादीनां यजञमान- 

मार्याक्रतुकत्वमात्रं तत्र स्ंभवतस्त्यागायोगादगृ्यते । सत्रे कस्मिथि- 
दय पाने नषे पतिनिध्युपादानेन. सपतद्शयक्तृकत्वमात्रवत् । फलि- 
संस्कारास्तत्र लिया भवन्ति न वेत्येवमादिविस्तरभियान 

विच्यते। 

तेन यथान्यतरफलार्थान्ययप्येवंजातीयकान्यविरोधादुभयस्वा- 

मिकेप्वप्यत्निषु भवन्ति तथा श्राद्धमपि भविष्यति । श्रशुचिभूतथा 

तु पर्या स्वसाध्यपदार्थानां कततुंमशक्यत्वा्तद्धटितप्रयोगाणि तानि 

तस्यां रजस्वलाया माभूवन्। श्राद्धं तु स्वयंपाकादिनां क्तं 

शक्तयमेवेति सहाधिकारवशात्पल्न्यां रजस्वलाया भाद्धं न भवतीति 
यक्किचिदेव । 

नयु भवतु देमाद्रीयं सहाधिकारन्यायोपन्यसनमयुक्तम् । 
धचनादेव तु मूताहनीत्यादिकात्स्वेपमण्यग्रमर्थोऽस्तु, सृतभार्याविष- 

यत्वे तस्थ स्यायषदेव तदथंप्राप्तरानथक्याप घः कर्तःभा्याविषयत्वा- 

दिति चेन्न । 

शश्रपुत्रा तु यदा भार्या इत्थादिवन्न्यायप्राप्तस्यैवार्थंस्योप- 
निबन्धनात्। पवंजातीयकानां भूयसां वचनानां स्मृतिषूपलन्धेः। 
वाचनिकत्वे चास्याथस्यानत॒मदधिङ्कतभर्यान्तरसत्वेऽपि कस्यां. 

विष्टपि ताद्रश्यां पञचमेऽहन्येषानुष्ठानं स्यात् । वचना विशेषात् । 

इदं च दूषणं सहाधिकारन्यायमूलकत्वेऽपि द्रष्टव्यम् । कस्यांचि- 

दृप्वशुचिभूतायाः ताषदुव्यासक्ताधिकारविधतावश्यंभावात् । अत्वि- 
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ग्वद्ुणभाव पव पल्याः परं कारणतावच्छेदकावच्छिन्नयत्किञचि- 

त्सर्वे कार्योपधानाद्यस्यां कस्याञ्चिद पि भूतायां स्यादयुष्ठानम् । तदा 

च सदाधिकारोक्तिरनुपपन्ना । सृतादनीति वचनेन तदानयुष्ठानमुक्तम्। 

पुष्पवःस्वपीति वचनेन चानुष्ठानम् । वयोरेवं व्यवस्था क्रियतेन तु 

न्यायः कश्चिदुपन्यस्यत इति चेत्। न । भार्यान्तरस्थाधिङृतत्वोक्ति- 
वैयर्थ्यात् । एकभायंण तस्यां रजस्वलाया तदा श्राद्धं न कर्तव्यम् । 

शनेकभायंण तु तदापि कस्थांचिदरजस्वलायां तिष्ठन्त्यां कत्त॑न्यम्। 
ज्येष्ठायां वा रजस्वलाया न कत्तव्यम् । तस्यां शुचिभूतार्यां कनिष्ठायां 
ताटरश्यामपि कर्तव्यमित्येंरूपाया एव व्यवस्थायाः सुवचत्वात् । 

वस्तुतस्तु पवव्यास्याप्रकारेण तयोर्भिन्नविषयत्वान्नेव व्यवस्था- 

पेक्षास्तीति यत्किञ्चिषेवेतत्। तस्मादेकभायं; साग्रिकोऽपि तस्यां 
रजस्वलायामन्ननेव मृताह एवाग्दिकमासिकशाद्धं कु्यात्। तद्धिज्नं 

त्वमावास्यादिश्राद्धमामेनेव । पाकसंमवे पाकनापि वो । श्रारक्त्री 
खरी रजस्वला चेन्माक्षिकमाब्दिकं च रजोनिघृत्तो कुर्यादामावास्यादि 

निमित्तं तु तद्या लुप्यत पएवेति। श्राशाचे न तु क्षयाहश्राद्श्रतिवन्धे 
श्राशोचान्त्यदिनोत्तरदिने तत्कन्तंव्यम् । 

“दये पितृणां श्राद्धे तुति पूर्वोक्त्ष्यशङ्गवचनात् । देयवि 
शेषणं मृतादातिरिकतश्राद्धव्यावृच्यथम् । तषम्- 

ष्दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकमं च । 

परेतपिरडं क्रियावजंमाशौचे विनिवत्तते" ॥ 

इतिशद्ुवचनाददेयत्वात् । मृतादभाद्वस्य त॒ विध्नमाञ्े देयता । 

"श्राद्ध विध्न समुत्पन्ने म॒नार्दऽधिदित तथा । 

एकादश्यां प्रकुर्वति कृष्णपक्ष विरोपतः” ॥ 

इति लघुदारीतवचनात्। मृताहे इति श्राद्धविभ्ने समुत्यन्न 
इत्यस्यापि विशेषणं मध्यगतस्वेन यिशेषाग्रहणात्साकाङ्कषत्वाञच 
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श्रत एव तत्रैव कालान्तरल्षठानाचारः । यद्यपि चात्र कालविशेषा- 
वच्दन्नादेयतोक्ता न तु देयतासयमान्यम् । तथापि त्वर्थादपि ताव 

त्सिद्धं तदुपजीव्यदेयतोक्त्यात्र विशेषल्लामो घटत ॒प्व। यथा 
“द्ागनेय्य ग्नीभ्मुप्रतिष्ठते"त्यत्र स्तोत्रादिद्धारविशेषधिनियोगेन सिद्ध. 
स्य क्रतुसम्बन्धस्तामन्यस्य लाधवायोपजीवनात्प्रकृताग्नेय्यीविशेष- 
लाभः । तजत्य कालविशेषस्य तु “न त्वन्या वै कदाचनःश्रत्यभ्र निषे- 
धाम्मृताहप्न्यासन्नमुख्याशोचःनन्तरदिनापेक्षया गौणत्वम् । निषेधा- 

यंमपुजीव्यस्य तस्य॒ सवंथा प्रतिषेदुधुमशक्ष्यस्वेन धरतिषेधस्य 
संभवविषयत्वात्। तेनाशोचानन्तरदिनेऽपि प्रमादादिनाऽकरणे 
तदुत्तरायामावास्थायां तत्रापि कथञ्चिदसंभवे रष्टोकादश्यां तत्रापि 
तथात्वे शुक्लायां तस्याम् । 

"मासिकन्दरे तु संप्राप्त अन्तरा मृतसूतके । । 
वदन्ति शुद्धौ तत्कायं दृशं वापि विचक्षणाः” ॥ 

इति पटूतिशन्मते, 

“श्राद्ध विष्ने समुत्पन्ने त्वन्तरा मृतसूतके । 
श्रभावस्यां प्रकुर्वीत शुद्धावेकं मनीषिणः” ॥ 

इति व्यास्वचने चामावास्याया अरप्याशौचविष्ने विधानात् । 
“ृष्णकादशी तत्र विशेषतः" इत्युक्त्या सूचिता चायुकल्पभूता . 
शुक्लेकादशी विध्नल्लामान्ये विदहितापि विशेषविहितकरालासंभवे 
अच्राप्याकाङ्क्षया ग्राह्या । पाकासंमवादिनाभ्दिकविष्ने तु तदुत्त- 
रामावास्थायां रृष्टोकादश्यां वा तत्कत्त॑व्यम् । 

“ब्दापन्नोऽप्याष्दिकं नेव कुर्यादामेन कर्दिचित्। 
शन्ननेदममायां त॒ छृष्णे वा हरिवासरे" ॥ 

इति काष्णाजिनिवचनात् । “ङष्णपक्षे विशेषतः, इति घवचना- 

च्ुक्लेकादश्यामपि। ग्याभ्यादिनाऽशक्तेन तु पुराना तदिन 
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पवान्नेन कारणीयम् । अनुपादेयकालानुरोधरेनोादेयकत्प्रतिनिषे- 
न्याय्यत्वात् । “अयापन्नोऽपि" इति वचनं तु न व्याध्याद्यापद्विषयम् । 
तदामेनापि कन्तुमशक्यत्वाद्मनिषेधसाहचर्यात्तस्य पाकासंव- 
रूपापद्विषयत्वात्। प्रतिनिधिनप्यसंभवे सामान्यवचनादमावा- 
स्यादिषु । यत्त॒- 

“पकोदिष्टं तु कत्तव्य पाकेनेव सदा स्वयम् । 
श्रमावे पाकपाज्ञाणां तदहः समुपोषयेत्" ॥ 

इति श्राद्धचिन्तामरग्रादिषु लिखिनं स्वकालाकरणनिमित्तोप- 

वासरूपप्रायधित्तविधायकं सदुत्तरकालकत्तभ्यतासूचकरं स्वयमिति 

वचनात्परतिनिधिनिषेधकं च वचनं तन्मासिकको दिष्टविषयम् । 

“एकोदिषटे तु संप्राप्त यदि विध्नः प्रजायते| 

मासे ऽन्यरिमस्तिथो तिमच्छुद्ध कुर्यात्प्रयत्नतः ॥ 

इति देवलवचनेन- 

"मासिकं चोदकुम्भं च यदयदन्तरितं भवेत् । 
तत्तदुत्तरसातन्ञयादनुष्टेयं प्रचक्ते" ॥ 

इति वचनेकवाक्यतया मासिक्रविपयेणोकवाक्चत्वात् । श्रत 

एतदहरूपवासेनेव श्राद्धस्थानीयन तद्करणधायथित्तेन वा कृनाथ- 
त्वादेकादिषटं पुनन कत्तव्यमेकादश्ःदिपु"दति ध्राद्धचिन्तामरएयुक्तिः- 

भ्यस्येतानि न दत्तानि प्रतश्चाद्ध'नि पाडश। 

पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्ते श्रद्धशतेरपि”॥ 

इति वचनोक्तदोष्रापाद्नेन तिथितच्वकृता दूषिता । एवं हि 

वदन् पोडशध्राद्वरूपेोदिषटविपयमिदं*वचनमिति मन्यते । 

५8 
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"तदहश्चेत्पदुष्येत केनचित्सूतकादिनना । 

सुतकानन्तरं कुयत्पुनस्तदहरेव वा” ॥ 

इत्युत्तरमासगतर्नह्तिथिरूपक्ालविधायकमत्रिवचनमपि मासिकः- 

विषयमेष । पूर्ववचनेकवाक्यत्वात् । चस्य तु मरणतिथिरेव न कायते 
तन्मासस्त ज्ञायते तस्य साम्बत्छरिकं तन्मास्रगतग्याममावास्यायां 

कन्तव्यम् । 

“न ज्ञायते मृतादश्चेलखमीते पोपिते सति । 

मासश्चतप्रतिविज्ञातस्तदशं स्यान्मरताहनिः ॥ 

इति वृहस्पत्तिवचनात् । श्ताहनि यत्कक्तव्यं तदिति शेषः 

रोषित इनि शृततिध्यक्नकारणोपलक्षरुम् । त एन सामान्यतो 

.अविष्यत्पुराणम्- 

“रताहं यो न जानाति मानवो विनतात्मज । 

तेन कार्यममावास्यां भाद्धं सम्वत्सर ब्रृप* ॥ इति । 

शराद्धविध्न इति मरीचिवचनासन्मासङृष्णशुक्लेकादश्योर्वा | 
यद्यपि चात्र ष्णएपक्षे विशेषत ह्युक्त्या शुङ्केकादश्ययुक्पस्तथापि 

शुक्तपक्षे श्रत इति ज्ञाने सेव ब्राह्या । पक्चस्याप्यज्ञाने तु सानुकल्प 
हति द्रष्टव्यम् । यदा तु मरणतिधिरेव ज्ञायते न तन्मासस्तदा ` 

मार्गमाघमाद्रमासानमन्यतमे भासि तत्तिथो कायम् । 

“दिनमेव विजानाति मांनेव तु यो नरः। 
मागंशीषेऽथवा माद्रे माघे वाथ समाचरेत्" ॥ इति भविष्यत्पु- 

राणात्। 

त्रापि शुङ्कपक्चज्नाने तद्वता तत्तिथिः। नो चेन्छृप्णपश्चगतेव । 

तस्य पि प्रशस्तत्वात् । तिधथिमासयोरुभयोरपि मरणस्तम्बन्धिनो- 



भाद्धकरालविवेचनम् । ४२७ ` 

रक्षाने प्रस्थानोत्तरमेव यस्य जीवनवार्ता न ज्ञाता तन्प्रताहश्राद्े 
परस्थानदिनमासो ग्राह्यौ । 

“दिनमासौ न विंक्षातो मरणस्य यदा पुनः । 

परस्थानदिनमासो तु ग्राह्यौ पूवोक्तया दिशा? ॥ 

इति चहस्पतिवचनात् । पूर्वोक्तया दिशेव्ययमर्थः-- प्रस्थानस्यापि 

मासन्ञाने दिनाज्ञाने तन्मासामावास्यादिषु, मासा्ञाने दिनक्ञानं च 

मागंशीषादिषु प्रस्थानतिथाविति, शुद्कपक्षतदक्चानयोः पूर्ववत् । 

यद् प्रस्थानस्यापि दिनमासयोरक्ञानं यस्य वां प्रस्थानोत्तरं 

बहुकालं जीचनवात्ता श्रुतैव पश्चात्तन्मरणं ज्ञातं न तु तदिनमासौ 
तैदा मरणथधवरसम्बन्धिनो दिनमासौ ब्राह्मो । “शतवा्ताश्ुतप्रह्य 

तौ पूृ्वोक्तक्रमेण॒ तु"इति भविष्योत्तरात् । पूर्वाक्तक्रमेस॒ त्वित्ययमथेः-- 
मरणवात्तांश्चवणसम्बन्धिमासमात्रस्मरणे तदमावास्यादिपु । तददिन- 
मात्रस्मरणे मागशीर्षासम्बन्धिनि तदिने। शङ्कपक्षतदज्ञानयोः 

पूरव॑वत् । यस्य तु मरणतच्छ वणप्रस्थानानां सवेष।मपि दिनिमासयो- 

रका नं तदाब्दिकिविषयं प्रभासखर्डम्- 

“घर तस्याहनं जानाति मासं वापि कथंचन । 

तेन कायंममवास्थां राद्धं माघेऽथ मरगकेः {| इति, 

कथंचनेति मरणादिरूपेण केनापि चिहनेन्यथः | 

यस्य त्वज्ञातदेश्चगतस्य जीवनमरणःन्थतानिधारणात्पञ्चदश- 

वर्षाणि पतीक्ष्य पश्चात्पतिकनिदाहाचोध्वदेदिकं क्रियत तस्य दाह्- 

कालीनतिथवेवाब्दिकं मासिकं च कायम् । तथा च जाूकरएयः-- 

"पितरि पोथिने वस्य न वात्ता नेव चागतिः। 

उध्वं पश्चदशाद्व्षपाक्छत्वा तत्परतिरुथकम् ॥ 
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कुर्यात्तस्य च संस्कारं यथोक्तविधिना ततः | 

तदानी मिव सर्वासि प्रेतकर्मणि संचरेत्" ॥ इति । 

तदानोमिव तदानीं मृनस्येव । श्रनेन सवं दाहदिनस्यावधित्व- 

मुक्तम्। भविष्योत्तरे, तु तदादुन्येवेति पाठः। इयं च पञचदशवषं- 

प्रतोक्षा पितृचिषया पितरोतिवचनात्। 

यत्त- 

“यस्य न श्रुयते वात्तां यावदुद्वादशवस्सरम् । 

कुशपुत्रकदाहेन तस्य स्यादवधारणम्? ॥ 

इति ब्हस्पतिवचनम्- 
ॐ 

“प्रोषितस्य यदां कालो गतश्येद्द।दशब्दिकः । 
प्राप्त त्रयोदशे वपं प्रतकर्थाणि कारयत् । 

ज्ञीवन् यदि स आगच्छेदुघृतकुम्भे नियोजयेत् । 

उद्धृत्य खपयित्वास्य जातकमांदि कारयेत् ॥ 
द्वादशाहं बतचयां त्रिरात्रमथवास्य तु । 

स्नात्वोद्हेत तां भायमिन्यां चा तदभाक्तः ॥ 

श्रग्नीन,धाय विधिवदुत्रात्यस्तोमेन वा यजेत्। 

श्रथेन्द्राग्नेन पशुना गिरिं गत्वा च तत्र तु । 
इिमायुष्पतीं कु्यादीप्सितांश्चक्रत् स्ततः» । 

इति ब्द्धमुवचनं च तत्ित्रतिरिक्त विषयम् । जीवन्नित्यादि तु 

पितयंपि भवत्यव । व्रतचर्या ब्रह्मचयारूपा । पञ्चाशद्वष॑न्यनवयस्कस्य 
पञ्चदशवर्षधरतीक्षा तदधिकवयस्कस्य द्वादशवर्पाणीति केचित्। 

“तस्य स्यादवधारणम्" इतिवचनाशचच मतृ मरणरूपनिमित्तावधारण- 

प्रयुक्तं तद्धायाया एकचित्यारोहणेन पृथक्चित्यारोहणेन वा मरणमपि. 

भवत्येव । न च वस्तुतो मरणाभावेऽपि तस्याः भत्यवायः । शाद्चीय- 
त्वात्तदवधारणस्येति दिक् । ^ 
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यथ पावेश्रादकालाः । 

एते चामाषास्यादयः क्षयाहातिरिका नियमेन पा वंशुध्रादकालाः। 
पतेषु यानि भाद्धानि विदितानि तानि पार्वरशविधिना त्रिपुरुषोदशे- 
नेव कार्याशीत्यथ; । श्रत एवोक्तं करवेन-- 

“पकमुदिश्य यच्द्वाद्वमेकोदिषटमुदीरितम्। 

्रीनुदिश्य तु यत्तद्धि पावंशं समुदोरितम्” ॥ इति । 

यद्यपि पावणशब्दः पवि भवमिति व्युत्पत्या दर्शशराद्ध एव 
मुख्यः; तद्ध्मंकत्वात्, इतरत्र गोशस्तथाप्येकोदिषटेऽपि तद्धर्मातिदेशे 

स्यपि तश्राप्रयोगत्तदुव्यावृत्तः केषुचिदेव श्राद्धेषु प्रयोगे निमित्त- 

भूतोऽभिथेयदशंाद्धगुणः एवानेन वचनेन प्रदश्यने 

ते च त्रयः पुरुषाः पितृपितामहपपितामहा एव । सत्यपि दें 
ध्राद्धद्वये मातामहश्चाद्धस्य ततो भिन्नस्य पितृश्राद्ध तित्वादितरः 
भाद्धेषु पितृश्राद्धधर्मातिदेशस्येव युक्तत्वादिति पूर॑मुक्तम् । मातामह- 
्रष्धप्रात्तिश्च यथतेषु तदपि पूवेमेवोक्तम्। पावणविकृतित्वं च 
स्वंश्राद्धानां श्राद्धशग्दवच्वाख्यचादनासामान्याद्वचनाच । तधा च 

 मत्स्यपुराे- 

“पतद् ग्निमरतः प्रोक्तमन्वाहायं त पावंणम् ।
 

यथेन्दुसंक्षये तद्वदन्यन्नापि निगद्यते" ॥ 

यद्यपि द्वितीयं मत्स्यपुरारवचनम्- 

“ततः प्रभृत्तिसंक्रान्ताबुपरागादिपवंसु । 

तरिपिर्डमाचरेच््रादधमेकोदिष्टं मृतान" ॥ इति । 



४३० कालतरव विवेचने 

तत्रापि पिरडग्रहणस्योपलक्चणत्वात्पावंखध्मकत्वमेधाभिपरेतम् (१) ¦ 

एवं सति, संक्रान्तिग्रहणमप्युप्रपद्यते । 

"श्यनद्धितये राद्धं विषुष्रद्धितये तथा । 

संक्रान्तिषु च स्वासु पिरडनिर्व॑पण दते” ॥ 

इति पद्चपुराशेः तच्द्ाद्धं पिरडदाननिषेधाद्यथाशरुतेऽवुपपत्तः। 
पुन्ैचनं च “पकादिषटं मृताहनि'व्येतद्धिधानार्थ॑म् । ततः ध्रभृति- 
स्यिरडीकरणोत्तरम्। पतदमिधानं च तपू भाविष्वकोदिषटश्राद्धेषु 

पावणातिदशा न।स्तीत्यवमथंम्। तेष्वपि तद्धमातिदेशस्यावश्यं 

वक्तव्यत्वात् । अम्यथा केषांचित्तद्ध्माणां पंदासानुपपन्ते । 

यथा याक्ञवदक्यः- 

“एका दिष्टं दैवहोनमेकार््येकपधित्रकम् । 
श्रावरहनाग्नो करणरहितं ह्यपसव्यवत् । 
उपतिष्रतामक्षग्यस्थाने विप्रविसजंने । 

श्रभिरम्थतामिति वदेदुन्रयुस्तेऽभिरताः स्म ह” ॥ इति । 

तथाश्वलायनम्ृह्यपरिशिष्म्- 

“प्रतध्राद्धेयु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यतम्। 

स्वस्त्यस्तु विसृजेदेवं सङृत्पणववजितम् ॥ 

पकोदिष्टस्य पिरडे तु श्रनुशब्डो न युज्यते । 

पितुश्ब्दं न कुर्वीत पितृहा चोप्रज्ञायतेः, ॥ इति। 

अत्र दैवाग्नो करशावाहनादीनां वाचनिकः पर्युदासः । पितृपदो- 
पेतमन्त्रनिवु्येकारध्यं पिरडत्वादीनामथंग्राप्तानामनुवादः । उपतिषटता- 
मित्यादीनां ्राङकतप्रत्याम्नानेन विधिः । किन्तु तेषु कृत्स्नानां पावंश- 

धर्माणामनुष्ठानं नास्तोत्येतावन्मात्रेण । 

(१) अभिप्रयमिति द्वि०पु० पाठः| 
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“प्रदानं यञ्च यत्रैषां सपिरुडोकरणात्परम्। 
ततर पावंणवनज्जेयं शराद्धमभ्युदयादरते"” ॥ 

इतिशातातपवचगे ऽभ्युद यश्चाद्धपयदासवत् । तत्रापि प्राचीना. 
वी तादिवहुपावंखध्माणामनुघ्ठनामावाव्। श्रत एव मिताक्षरायां 

“वयुस्तेऽभिरताः स्म ह"इति हशब्दः प्रसिद्धिदाची प्रसिद्धपावं- 
सम्बरन्धिशपधर्म॑प्रापकत्वेन व्याख्यातः । प्रम्- 

“सपिरुडीकरणादूध्व यत्र यत्न प्रदीश्ते । 
तत्र तज्ञ यं कर्याद्र्यित्ना मृताहनि? ॥ 

इत्या दिशङ्धादिवचनेष्वपि सपि्डीकरणोध्वक्षालग्रहणमेव- 
मभिभरायकमेव । श्ृताहनि यत्कतंग्यं तद्वजेयित्वेन्यथः । मृताहशब्दश्च 

निरुपपदो मासपक्षतियिर्पष्ट इति परिभाषितक्षयाहपरः। माससम्ब- 

न्धितिथिपरस्तूपपदास्परतिमासतमित्यारि । एवंविधानि च वचनानि न 

धाद्धान्तरेषु पावं शधमातिदेशविधायकानि किन्तु वचनान्तरसिद- 

तदनुवादेन तद्र क्षयाहपयुंदासार्थानि । तेनेवंविधेवंचनेः- 

५कोदिष्ठं परित्यज्य पावंणं कुरते यदि । 

अकृतं तदिजानीयात्स मातुपितुघातकः ॥ 

प्रतिसंवत्सरं तस्मादकाटिष्टं समाचरेत् । 

पकाटिष्टं परित्यञ्य पावंणं यः समाचरेत् ॥ 

सदेव पितृहा स श्यान्मातृभ्रातुविनाशकः। 
मृताहे पाणं इवेन्नधाऽधा याति मानवः ॥ 

संपरकतष्वाफुलीभाषः प्रतेषु नु यतो भवेत्" । 

इत्यादियममतस्यपुराण {द वचनेश्यकोदिषएटविधानेनाय्दिकं धाद्ध- 

भुक्तम् । । 



४३२ कालतरवविवेचने 

"ये सपिशडीकृताः प्रेता न तेषां तु पृथक्क्रिया । 

यस्तु कुर्यात्पृथक्पिरडं पितृहा सोऽभिजायते ॥ 

पावंशेन विधानेन साम्बत्सरिकमिष्यते। 

परतिखम्वत्सरं काये विधिरेष सनातनः" ॥ इति । 

“सपिरडीकर्णं इत्वा कर्यात्पावंस॒वत्सदा । 

प्रतिसम्बत्सरं विद्वाञ्छंगलेयोदितो विधिः । 

इत्यादिभिश्च कूमेपुराणशातातपादिवचनवंहुभिः पावंरविधानेन 

तदुक्तम् । भत्र च- 

“राजन् सम्बत्सरपृशे सपिण्डीकरणे कृते। 
निराशाः पितरो यान्ति पक्स्यावाहने कृते । 
पकोदिष्टं तु कर्तभ्यं यावत्पत्रोः स्षपिरडनम् । 
राजम् खपिरडनादुध्वंमेकोदिष्ठं निवत्ते ॥ 
न पृथक् पिरडदानं तु तस्मादृध्वं विधीयते । 
भ्रेतानाभिह सर्वेषां यो मन्बरेस्तु नियोजितः ॥ 
पतत्वं चेव निस्तीणंः प्रातः पितृगणं तु सः। 
च्यवते पितृलाकात्तु पृथक्पिर्डनियोजने ॥ 

परिणीता यथा योषिन्न गच्छेत्पेतृकं कुलम्। 
परतो ऽप्येवं महाराज संयुक्तः पितृभिः सह ॥ 

सम्वत्सर भवेदयावदेकादिष्टं कथंचन । 

सम्वत्सरे व्यतीते तु त्रिभिः सामान्यमुच्यते ॥ 

छृतार्थास्त्विह निक्त्ताः सपिरडीकरणे ते । 

ते गताः पितृलोकं तु यथाह भगवाञ्छिवः । 

सपिरडीकरणं कृत्वा कुर्यत्पावंणवत्सदा । 

प्रतिसम्बत्सरं विद्धानित्येवं मचुरत्रवीत्" ॥ 

इत्यादिमिविष्यत्पुराणादिषु पा्वंणविधानस्य भूयःपरशं्तादरशनात् 
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“कत्तव्य पावणं रजक्नेकोरिष्टं कदाचन । 

सुवहुन्यत्र वाक्यानि मुनिगीतानि चक्षते ॥ 

श्रव्पानि चेव राजन्द्र एकाद प्रनश्चते । 

तस्माद्रचनसामथ्यस्पावंशं स्यन्भरताहनि?" ॥ 

इति सुमन्तु्रचनाचच, विप्रतिषिद्धधर्मसमवाये भूयसा स्यात्स्व- 
धमेत्वमिति न्यायन पा्वंर॒प्रकारानुघ्ठानस्यवाचितत्वान्न कवलं 
मातापितिविषयाणमेव पितृथ्यादिविषयाशामपि क्चयाहैकादिष् 

विधीनामननुष्टानलक्षणनप्रामारए्यमेव कचिन्मन्यन्त । प्रत्पक्ष्चति- 
विरोधाच्च । 

तथा च हेनाद्रधुद्हतं शुतिद्वयम्-- 

"देवा वा सुरान् हत्वा {तन्वं समाविदन्तः 

सन्ताऽनवश्म्धाः शैवस्य व्रुवन् । 
ये नः समानास्त वः एरस्यानु 

स्वं भागं प्रतिगहन्न्यवमवाभूत्" इति । 

५मासि मास्युतावृतो प्रतिहेमन्तग्रीप्मवपासु । 
प्रतिसम्बत्सरे च, देवाश्च प्रितरश्च सहास्ताम्” इति च । 

ये पितरो नोऽस्माकं समाना. सटरशाः खपिग्डीछता इति याषत् । 

ते वयं देवास्ते पितरश्च धो युष्माकं पाशवत्परस्य पितुभागस्थ 

दवभागस्य चानु सेवति थावर्स्थं स्व भगं प्रतिगृह्णन्ति इति हनारोव- 

मेव देवयागसाहित्यनैव सदेव पावंएविधाननव पितरयागानुष्ठानमभू- 

दिव्याद्श्रनेर्थः । देवाश्च पितश्थ श्रद्ध भाक्तु सद तिष्ठन्तीनि 

द्वितीयायाः । 

“'द्ासपिरडक्रियाकमं दिजानेः संस्थितस्य च । 

श्रदेवं भोजयच्छुा द्धं पिरच्मकं च खयन " 

७० । 
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सष्टपिणडक्रियायां तु कृतायामस्य ध्म॑तः। 

्नयेवावरता काय पिरुडनिवंपण सुतैः" ॥ 

इति मयुवचनविरोधाञ्च । मेदि धर्मप्रवकतृत्वस्य “यद्रे किचन 
मनुरवदत्तद्धषजम्” इतिवेदेनाभ्य नुक्ञातत्वादितरा पेक्षया बलोयस्त्वम्। 

श्रत एवाहुः-''मन्वथंधिपरीता तु या रमूतिः सा न शस्यते" इति । 

तदयुक्तम् । न तावदविप्रतिपिद्धतिन्यायस्यायं विषयः नहि 
धमं प्रवक्तुमुनिवचसां सम्वाद्ःतपरामार्यं येनेवं स्यात् । विशेषतो 
याज्ञवल्कय दि मह प्रिविचसाम् । याज्ञवव्ययेन चेकोरिष्रमुक्तम्- “ध्रति- 

सम्वत्सरचवम्” हत । न च समुनिवचसां परस्परविरोधेऽन्यतरस्य 

भ्रान्तिमूलत्वम् । येन वष्टनां भ्रान्यसंमवादस्परघच साम्रेव तत्स्यात् । 

प्रत्यक्षक्रुतिविराधऽपि तदभावात् । सुमन्तुवचनं वनन कै्नाचत्पक्रार- 
विशेषेण पावंणपरशंसापरमेव ¦ यच्च श्रुतिद्वयं पावंणपरमुदाहतं न 

तच्चस्य विधायकं किन्त्वन्यस्य कस्थचिदिध्रः शाषोद्यातकमात्रम् । 

(ज ~ ष भ ७ 

भनु लिङुदशनपायोयद्यातकमात्ररूपवेदिकवाक्यविरोधऽपि स्मृते. 
(६.५ द् ८८ ष, 

रप्रामारयमुक्तमाचायः ध निलिङ्क धिकरणे यथा-“स्परतिषेदिकलिड- 

विरोध त्र कथम्” इत्यादिना । 

उच्यते । श्रनन्यथा सिद्धलिङ्कविषयं तत्। श्रन्यथा सिद्धं चेदं 

श्रुतिद्वयं दशंधराद्धं॒प्रतिमासापरपक्षश्राद्धे वा । तस्येव श्रुत्यन्तरे 

"रासि मासि वाऽशनम्” इति विधानात् सर्वंश्राद्धप्ररृतित्वाच्च । 

श्रशक्त एकसम्बत्सर एव मासि मास ऋत। वनौ हेमन्तग्रीष्मवपस्ये 
ऋतुत्रयं एव वाऽशक्तितारनम्यन, शक्तस्तु शक्तितारतम्येन तैरव 

त्रिभिः पक्षैः प्रतिसम्बत्सर दशनिमित्तमपरपक्षनिमित्तं वा सदैवं 
श्राद्धं करोतीति द्वितीयश्रनेरपि तद्विपयतया ध्यास्यानसंभवात्। 
तथा च पूवंमुदाहतं ठेवलव श्नम् 
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"नेन व्रिधिना श्राद्धं कुकान्संवःसरं सकृत् । 
द्विश्चतुवां यथाश्रद्धं मासे मासे दिने दिने" इति। 

सम्बत्सरपयैन्तमेव मासे मासे दादशवारमिति यावत्। 

चतुर्वार द्विदारं सशृद्धा यथाश्रद्धमनेन पर्वोक्तपरार्वशविधिना श्रद्ध 

कुर्यात् । यदा सङृत्तदा कन्यायाम् । तस्थाः पिच्य ऽनिप्रशम्नत्वात्। 

दिने दिने श्रहरहःश्राद्धमपि सम्बत्सरमवानेनेव विधिना कुर्यादिति 

हि तस्याथंः। 

त॒ एवापस्तम्वेनापि नित्यश्राद्धं प्रक्रम्योक्तम्-' एवं 

कछम्बत्सरम्ः' इति । मुना च दशंश्राडं प्रकरम्य- 

“छ्मनेन विधिना श्राद्धं चिर्ब्दस्थेह् निच पेत्। 

` हेमन्तग्रीप्मवर्षसु पाय्चयाछ्थमन्वहम्" ॥ इति । 

तेन श्तेः क्षयाहविषयत्वःभावान्म्मा्नानमेवं नद्धिपर्णां 

पावंशेकादिषएटविधीनःं विगाध, खुनिद्तर तु विषयः कट्पनीयः पथक् 
पृथगिति विषयव्यवस्थाकव्पनमवोचन्िनम् | 

तत्र शूलपारिपरभतयस्तावदेवं मम्यन्न-- 

ध्रुताहनि तु कर्तव्यं प्रनिमासं तु चन्सरम् | 

प्रतिसम्बत्सरं चैवमाद्यमेकादभेऽरनि" ॥ इन, 
^प्रतिसम्वन्सरं चेवमेकारिष्ं मरनाहनिः हनि, 

“ततः प्रभृनिसंक्रान्तावुएरागादिप्वसु। 
त्रिपिरडमाचरेच्छाद्धमकादिष्रं भनाहनि" ; इनिः 

“सपिर्डीकरणादूध्वे यत्र यत्र प्रदीयते । 

तत्र वजः त्रयं कुयाद्रजं यित्वा भूताहनि"॥ 

इत्यादियाज्ञवल्कयव्य.धमःस्यपुरावगरहुदिवचनेम्ताधन्भूताहः 

शष्दोपेतैस्तस्य मासपक्षतिधिस्पष्ट टिपर भ।पितक्षयाहपरत्वात्, 
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क्चिश्च प्रतिसम्बत्सरशब्देनवब तस्य धिशेषणात् श्चयाहश्राद 

. धवेकादिष्ं विधीयते । 

"प्रदानं यत्न यत्रां सपिशडीक्ररणात्परम् । 

तत्र पा्वंणवच्छ्धादधं ज्ेयपभ्य॒दयाने । 
र्वाक् सम्बत्सराद् वृद्धौ परणं सम्बन्सरेऽपि वा । 
ये सपिरडीकृताः प्रेता न नषां तु पृथक्क्रिया 

न पृथक्पिरुडदानं तु तस्मादूध्वं विधीयते । 
परनानामिह सवषां ये मन्त्रस्तु नियोजिताः ॥ 
कृतार्थास्ते तु स्वृत्ताः सरडीकग्णे छने । 

प्रेतत्वाश्वह निस्तीर्णः श्राताः पिनुगणं नु ने। 

यः सपिर्डीकरतं प्रतं पृथक्पिण्डेन योजयेत्, 

विधिद्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते” । इति, 

“सपिरडीकरणे वृत्त पृथक्त्वं नोपपद्यते । 

पृथक्त्वे तु ते पश्चात्पुनः काया सपिश्डता” ॥ इति, 

“श्रसपिरडीक्रतं प्रेतमेकारिषन तपयेत्, 

सपिरडीकरणादृध्वं त्रिभिः सामान्यमिष्यते" ॥ 

इ्यादिशातानपलघुहारीनजावाला दिवचनेस्तु सखपिरडीकृनार्नां 
सामान्यतः पावंणं विधीयते । मृनाहश्ब्दाभावात् । 

तेन सामान्यविशेषन्यायेन तेषां शरुनारेतरविषवत्वान्भृताहे 

सवंषामेकोदिष्रस्येष पू्वं्रचनैः प्राप्तो - 

“श्रौ रसकषेत्रजौ पुत्रौ विधिना पार्वंरोन तु। 

परव्यब्दमितरे कुयुरको दिष्टं सुता दश" ॥ 

इति जाबालवचमादोरसक्चेत्रजाभ्यां स्वपित्रोः क्षयादधाद्धं पार्शण- 

विधिनेव कर्तव्यम् । ताभ्यामपि सा्िकाम्यामेव। 
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शयत्र यत्र प्रदातव्यं सपिरडीकरणात्परम् । 

पालेन विधानेन देयमग्रिमता सदा*। 

इति मत्स्यपुराो त्रिरोपणात्। ततश्च निरतरिकयोरौरसधेत्र- 

ज्योरपि । श्न्येषां तु पुत्राणां सा्नीनां निर्रीनां च विरोपविटिन- 

मेको दिष्रमेव क्षयाहे भवति । 

न च सदेत्युक्तन्वार्सायिक्योरमित्यं निरथिकयोम्न्यौरसक्षेत्रजयोः 

पाक्षिकपाकंशमपि न स्वेकोटिष्टनियम इति वाच्यम् । 

तयोः वर्वंशधिधो वैपभ्यापसेः । एर पवर हिस विधिः 

सध्चिकयोस्तयोनित्यवत्पा्चंणं विदधाति निरम्रिकयोम्तु पाक्षिक- 

मिति। सामान्यरूपाणां पार्वाणविधीनां मृताहविपयेरकदिषएटवि- 

धिभिः स्वविषयादुत्कालितानां तदिनरविपधरव्येन ताहे पावंगविधे- 

रन्यस्याभावात् | येन तद्वाशादेवं विक्रद्यः म्यात्. निरग्रिरस्य साश्चि- 

कस्य च पावंणनियमम्रार्थोऽयं विधिः स्यात् । श्रत पत्र "दयमन्नि- 

मता सदा? इति न सवंपुत्राणां विरेपणाथम्। आरसक्षत्रनभिक्नानां 

पार्वणप्राघ्यमावेन यहूदत्तक्ादिभिः पार्वणं कत्तव्यं तदश्चिमद्धरेवेति 

,विरेषणासंमवात्। संभवति तु यन् क्षत्रनीरसाभ्यां पित्रोषरृताहे 

पार्वरं कायं तदश्चिमद्भयामवति । पयं सति-- 

'द्मापाच्च सह पिर्डन्वमोरसो विधिवन्सुतः। 

कुर्वत दशवश्दराद्धं मातापित्राखंताहनि ॥ 

पत्राणामोरसः पुत्रः पुत्रमा जास्तथापरं । 

पितुः पितृगणस्थस्य नित्यं कुत्स पावलम्” ॥ 

इतिजञमदग्निवाक्ये श्रौरसग्रहरं शषेत्रनस्यप्युपलक्चणम् । 
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श्रोरसचेत्रजयोः साच्चिकयरेव पावंरानियमो देमाद्ररपि संमतः। 
श्यं चान्न।थ मविष्यस्पुराणमुदःइतम्- 

^“निरग्ेरौरसस्योक्तमकोरिष्टं तानि । 

प्रत्यब्दं परवरं साभ्नेरन्येषां न तु पाव॑राम्” ॥ इति। 

श्रीरसग्रहणं वाक्यान्तरे सदाक्तस्य क्षेत्रजस्वाप्युपलक्षणम् . 
“तत्समः पुत्रिकःसुनः” इत्योरससमत्वात्पुत्रिकापुत्रस्यापीत्यधिक्मुक्तं 
तन। 

"छधिप्रधामं सवंषामनुएठानं गदाधमे । 

तद्यागःत्छनस्ामर्ण्याः सर्वंत्रहम्ति पवंणम्॥ 
वषे वधे तु कुर्याद्र पावें योऽरियान् द्विजः। 

कुर्यादिन्निमान् धीर एकारटिषटं श्ताहनि?' ॥ 

दत्यादानि च कष्णाजिनिभविषप्यत्पुराणा दिव्चनान्यधिक्रान 

क्षिखिनानि। 

छ्मन्यषामिकोदिष्टनियमं त॒ श्लपारयादिवद्धमाद्विनं मन्यते । 

किन्तु- 

““परं संनयनाक्ित्रोमू ताहन्यपि पार्वंणप् । 
सपिरडीकरणादूथ्व वषं वपे मृताहनि । 
कत्य पावं णं र।जन्ेकोरिष्टं कदाचन" । 

इत्यादिबहुभिमृ'ताहशब्दोपेतेविशेषवचनेस्तदुपोद्रलितैश्च ्षामा- 
न्यवैचनेरपि पूर्वोदाहतेः पावंणस्यापि प्र््विकलस्पमेव-- 

“येनास्य पितरो याता येन याताः पित महाः । 

सेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न दुष्यति? ॥ 

इति वखनाद्वंशपरपरायातसभाचारभ्यवस्थितं मन्यते। 
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यत्त तदुगरन्थान्निरग्नीनामौरसादानामेव विकट्पः, दत्तकादीनां तु 
साग्नीनां निरग्नानां चकटिष्टमेरात श्रतीयत तज्निर् परपत्तिकम्। 

यद्वि हि सागिनिरनु पावंणं प्रन्यब्दं पावंरेनेव विधिनः, क्षेजजौरसौ, 
इत्यादनां समान्य्रतः पाश्चिकप्राप्तपावंलनियमा्थन्ववत् ^प्रत्यब्द्- 

मेतदं कस्य कुयुः श्राद्धं सुना दशः इत्यादोनाम।प तादरशज्हिः. निय- 

माथ्॑छपभिप्रत्यैतदमिधनम् । तत.--“अनग्निमानोरसश्च " इत्यवमा- 

दोनामप्यविशष।तथाच्वान्निरग्निनाभौरसादीनाम पि विक्रद्पाभिधान- 
मयुक्तमव । 

श्रथ साग्नीनां पा्शनियमार्थ॑?व तद्वचनः न तु निरग्नीनामे- 
कोटिषएटनियमाथमपि वाक्यमद्प्रसङ्कात्, किन्तु साम्यतः पराप्तस्यै- 

कोदिष्टस्यादुवाद एवत्यभिप्रप्य निरग्नीनां विकव्पामिधानं त॒ल्व- 

मोरसादीनां पावंणनियमा्थे वचने, इतरेषाप्रकरोदिथासिधानस्यापि 

तदिति सेपामपि विकस्प एव युक्त इ।त । 

केचिद -श्रग्निमस्वस्योरसक्षत्रजविशेषणत्वानभ्युपगमेम तद्वा. 
क्यदढयस्यापि स्वानन्ग्यमेवाद्गीहृत्यारसक्तज्रजाभ्यां पुत्राभ्यां क्षयाहे 

पार्वणं कायमिनरैरकाटि मिति €ोणग्णक्रः पर्वण कायं निरग्निकरे 

कोदिष्टमिति वा वैकल्पिकी व्यवस्थःभ, स्रिभ्यां निरन्निभ्यां बौरख- 

घ्चे्ज्ाभ्यां साग्निके दृत्तकादिमिरपि पार्वरामेव क्यम्, इतररे 

कादि धमेवति समुत्थ वा व्यवस्थां मन्यन्त । 

मिताक्षराकारकम्तु पावगकरटिएयात्रिकल्पमेवाचारस्थितं मन्यसे 
न त॒ वाचनिकी व्यवम्थाम्। नथा टि--वाचनिकव्यवस्थाभ्गुपगमे 

ह्येतरव पार्वणं कायमतर्व चेकादिष्टमिनि तत्तद्वचनव्यक्तिर्चक्तम्या। 

तथा च सामान्यरूपाणां एावंशंकाटिष्टविधीनां विधयविशपषं उप- 

संहार पवापद्यत । स च मामान्यवाक्यानर्थक्यापत्तरयुक्तः । ताहू 

शस्य हि सामान्यवचनस्य विशपघचनेनापमंहारया भवति यस्याप- 

संहाराद्विश्तपवचनसमःनविपयस्य।पि केन चिस्प्रयाज्ननाथंषत्ता । 
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यथानारभ्याधीतस्य सामिपनीसा्तदश्यविधेः प्रहतः प्रकरणा. 

धीतपराञ्चदश्यावसरुद्त्व दिकृतिविषश्स्य साक्चात्सामिधनीलक्षणद्वार- 

सम्बन्धसाश्रवाधकरस्य तावतेव चा्थंवतस्तन्माघ्रसम्बम्धे श्रानथक्या- 

द्ऽधमिचरितक्रतुश्म्बन्धसमिधनीद्धाोपस्थितसव चिङृतिक्रत्वपूवं 

सम्बन्धकट्यनन्मुलस्य पशुमित्रविन्द। दिप्रकर्णपटितन तत्तत्क्रत्व- 
पच सम्घन्धवाधकैन साप्तदश्यविधिनापक्लंहारः । यथा वा श।ख।न्तर- 

गतस्य तच्छाखाध्येतृन् परत्यथवतः “पुराडाशं चतुश्र करोतिदत्यस्थ 

सव विशृष क्षेपान्मुखस्य शाखान्तरगतेन “आग्नेयं चतुद्धां करोति" 

इत्यनेन । 

न॒ च ग्रकृेते मताहमात्रविषयाणां पावंशेकोदिष्टवाकयानां 
कथञिदथैवत्ता क्षंमवति। प्रन्यन्तरगतस्धेऽपि स्मृतिम्रन्थानः 

शाखान्तरवद् व्यवस्थितप्रमाणत्वामावात्। तन- 

“श्रमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा पुमः । 

सपिरुडीकरणादृध्वं तस्यो क्तः पार्वशो विधिः" ॥ 

इति शद्कुवचल्वदोरसक्षे्जतदितरसाश्रिरूपतत्तद्विषयविशेषा- 

लिद्धितपावंरेक।दिएवचनानां व्यवस्थितरूपत््रेऽप्येतेषां पावंशमेव, 

पतेषामेकोदिषएटमेवेति वचनव्यक्त्या नियमाथंतापर स्यात् । 

वस्तुतस्तु तेषमव्यवस्थितरूपत्वात्सापि न । 

"एकोदिषटं तु कन्तव्यमोरसेन मृताहनि । 
सपिरडीकरणाद्ध्वं माताप्तरोनं पावंणम्'” ॥ 

इति पैटीनसिनौरसास्याप्येकोदिष्टविधानात् । 

“बहयययस्तु ये विप्रा ये चेकाश्रय एव ख । 

तेषां सपिरडनादृध्वमेक्रेटिष्टं न पा्वणम, ॥ 
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इति च भृगुणा साश्रीनामपि तद्विधानात् । बृहन्नारदीये "विप्रः 

क्याहपृकंदयुः" दन्नादिग्रन्धेन क्षयाहे पावंणममिधाय, “श्रगन्यभावे तु 
विप्रस्य प्राणौ होमः विधोयते इनि निर्चिकस्य पारिदोममाव्ररूप- 

विशेषविधानेन तस्य।परि तत्र पावंणभ्यनुज्ञाप्रतीतेश्च । 

एनेन तेषामेकरोदिष्ट न ज्जिन्तु पार्वणमिति किन्तुशब्द्रा- 

ध्याहारेण स्वरसभङ्गुनापि देमाद्रः पूर्ववचनव्याल्यानमम्युपगम्य 
तदविरोधसंपादनेन "दपं षषे तु कुद्रि परावंणं योऽधिमान्दिजः 

इत्यादिभिः स्नः पावणनियमकरणाभ्युपगमेऽपि “पित्रोरनश्चिमान् 

धीर एकोद्दिष्टं सृताहनि" इत्यादिना निगश्नरेकादिष्टनियमः कन्त न 

शक्यत इति द्र ण्भ्यम । वाक्यमेदप्रसङ्गाञ्च । इदं च निरय्रकादिष्- 

नियमाक्ररणं तस्य पावरकोाटिष्टविक्ल्पाभिधायिनो रहेमाद्ररस्पि 

संमतमेव । 

एतेन चोरसस्य साग्नीनां चैकादिषएचिधरानेन निस्प्रीनामपि च 

पावणविधनेन मिता्षराहमाद्रीयमदनरलादिग्रन्थलिखनन साग्न्यो- 

रौरसक्षे्रज्योरेव पार्वणम्, अन्येषां त्वकादिष्मेवति श्रूलपाण्यादि 
मतमप्यपहसिततं वदितव्यम् । 

“यः सपिरडीशनम्" इन्यादिसाम।न्यवचनेरेव मृनदेऽपि 

पावंणं प्राप्यमणं शनाहविषथरेकःदिप्वचनैवध्यते प्रनिप्रसवस्तु 

सा्नकयायरसश्नगजप्रोरनस्मनि तदुक्तिस्तु भतादृविषयष्वेव 

पूवलिखिनषु भूयःसु वचनेषु स्तु न ह्ययं स्थाणारपराधा यदेनमन्धो 
न पश्यतीति न्यायनपक्षसीयैव । 

किञ्च सामान्यवचनान्यपि प्रयोजननिप्सय। स्रताहविषयाणयेव । 

छ्मन्य विषयत्वे निःप्रयाजनत्वात्। तथा हि किमेनः श्राद्धेषु पावर 

प्रकारा विधीये तस्य सपिडीकरणात्तरक्रालिक्त्वं वा। नाद्यः। 

तस्य पावंणातिदेशादेव लिद्धः। एकार एवधानन कचित्परं तस्य 

५६ * । 



| क्राततन्वधिवेचने 

बाधः । म हितीयः । ततः पूषमेकोदिश्टविधानेन पितुत्वधास्यभाव देव 
सश्रस्यभाटषु एत्स्नपावं सप्रकारासंभवेन च तदुत्तरकालिकेष्वेदा- 

्था्दतिवेशस्य तदनुष्ठानस्य च सिद्धत्वात् । कत्सन्याभिप्रायैव च 

पार्वणवद्धवस्य -सप्रिरडीकरशोत्तरकालिकत्वोक्तिनं तु तत्पूवभाविषु 

तदमावाभिप्राया क्रिञ्चित्पावंणधमंपयुदासायुपपत्तेरिव्युक्तम् । ` पथते 

तु कते पश्चात्पुनः कार्यां सपिरडला। यः सपिरडीशृतं प्रेतम्” 

इत्यादिका पा्ंशविधिशेषभूतेकादि निन्दापि तस्य क्षयाह विषयत्वं 

द्योतयति । अप्रसक्तस्य तस्य निन्दानुपपन्तमूंताह एव च स'परड- 

नोत्तरं तस्य -परक्तः। यत्र चापौरषेयवेदगतापरि किञचित्पक्षविधिशेष- 
भूता क्रिञ्चित्पश्चनिन्दा तत्परसक्त्यपेक्षा भवति । येन तद्वलेन तस्यापि 

विधिमुक्नीय तमपि पक्षं कल्पसूत्रकाराः पाक्षिकक््तव्यत्वेन निबन्धन्ति 

तत्र भमु वक्तव्यं पौरषेयस्श्रतिगत। तत्प्रसक्त्यपेश्षेति । 

तेनैकोदि निन्दोपोद्रलितः पाब्रणखविधिरपि परस्परनिन्दोपोद्रल्ि- 

तोदिवालुदितक्षेमवक्निन्दितसमानविषयत्वोचित्यान्ञिन्दितस्य चैको- 
दिष्टस्य क्षयाहविषयत्वात्सोऽपि तात्पयंतः श्चयाहविषय पष । 

क्षयादकराक्षेरौव प्रवृत्तेषु तु तेषु यः सक्तान्त्यादिपरामर्शी यशर 
यत्रेति बीप्सावादश्च स प्रासद्धिकः। तेनामावास्याप्रेतपक्षक्षयादयोरेव 

फाकंणनियमः। इतर तु साग्नीनां निरप्नीनां चोरसक्ेत्रजयोदंत्त- 

कादीनां च सवेषां पावंशेकोटिषएटयार्विकट्प एव । स च वंशपरम्परा- 
यातख्माचचारब्यवस्थित इत्यव मित।क्षराक्तं शुक्तम् । 

यदि च साश्निक्ोरसविषयेकादिष्टविध्यारनाश्वासस्तदा तस्यापि 

पार्वंणनियभो भवत्वितरषां तु विकद्पोऽप्रतिहत पवति । अस्मिश्च 

यक्ष- 
"पितुर्गतस्य देवत्वमोरसस्य त्रिपूरुषम् । 
सर्वध्रानेकगोाणामेकस्थैव सूताहनि" ॥ 

इति पराशर्वद्नमप्योरसद्कादि विषयमेव व्याख्येयम् । 



आद्धकालविशेचनम्। , 

एवं हि तदा तस्यार्थः । श्रौरसस्थोरसेन देवत्वं गत॑स्य खपिषडीः 

कृतस्य पितः सवत्र दशादौ मृताहनि च धाद्धं त्रिपूरुषं पावंण. ` 
विधानेन कत्तव्यम् । द्रष्टान्ताथं च सवेग्रहरम्। पताह पव॑ तु 
कटाश्चितः। श्रनेकगोत्राणामेकगोत्रोत्न्नेदानक्रयादिनान्यगोत्रं परि. 
हेदंत्तकादिभिरिति यावत्। पितुश्ुनाहस्येवेकस्येव क्त्यं दर्शादौः 
त॒ यथाप्राप्तं वावंणमिति । श्चत्राप्योरसस्य पावंसनियम एत्र विधेयः 
दत्तकादिष्वेकोदिष्टंशे त्वजुघांद पव । 

मिताक्चरकारमते त्वनेकगोत्राणां कत्रां सह॒ भिक्नगोच्राणां 

भातल्लादीनां मृताहनि श्राद्धमधिका्यंन्तराभावे. भागिनेयादिभिरेक- 

स्यैव कायंमित्यथः । श्रयम्रपि च. विधिर । 

' शत्र पितृ्रहणं मातुरष्युपलक्षणम्। पू्ंलिखितवचनमध्ये 
कषुचितियत्रो्मातापित्रोरिति स्पष्ं मातुरप्युपादानात्। केषुचि्यो- 
रसादिपुत्रोपादानादेव तत्प्रतिसम्बन्धितया पितुस्वि मातुखपि श्राद्धः 

देवतात्वेनोपस्थितिसिद्धः 

“श्रत्यब्द्योयंथा कुयात्पुत्रः पित्रं सा द्विजः । 
रमे एद् चदय प्यर् सस्येन द!” (. 

इति कात्यायनवचनाश्च । “पितुगतस्य देवत्वम्” इति वचनस्य 
हवमतेन व्याख्यानाधं मिताक्षरप्रन्थे यन्मातामहपरित्यागेन मातु- 

लादिग्रहरं तेनापु ्रमातामहधाद्धमपि भृता पितृ्त्पावगक्रादिष्ट- 

प्रक।रविक्पेन कत्तव्य न त्वेकादिष्प्रकार शेव्रति. गम्यतः। 

"पितृव्यभ्रातमातृशामपुत्रारा तथव च। 

मातामहस्थापुत्रस्य श्राद्धादि पितवद्धवत्"॥ 

इति देमाद्विध॒तजात्करयंचचनात्, *श्रविशषण क्तेव्यम्” इति 

वचनाच्च । श्रत एवात्र मातमह्यपि गृहने । दो हित्रत्वाविरेषाश् । 
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मरातृशब्देनात्र मातृसपल्नीस्वौरसपुश्ररहिता गृह्यते। इतरथा 

मातः श्राद्धं कुर्यादित्युक्तं भरतिसम्वन्धिनः पुत्रस्यैव शाद्धकतु- 

रुपस्थितेस्तस्या शपुत्रविशेषणव्य।घातात् । उपदेशादेव जननीश्ाद्ध 
पावंसादिसिद्धंरतिदेशानपेक्षणाञच । 

यत्तु- 

“सपिण्डीकरणादृध्वं पित्रारेव हि पार्वणम् । 
पितृष्यम्रातुमातृणामेकाष्टं सदेव हि । 

शति कात्यायनवचनं तत्क पेक्षया कनीयःपित्प्यादिविषयम्। 

"पितुव्यभ्रातुमातृशां ज्येष्ठानां पार्वणं मत् । 
एको दिष्टं कनिष्ठानां दम्पत्योः पाव॑शं मिथः" । 

दति दाक्षिणात्यनिवन्धधुताचारसंचादिचतुविंशतिमतवचनाद्, 

“ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः" इति वचनाच्च । 

छ्रत्रपि सवत्र मातुं मातुसपल्लीपरमेव । पूर्वत्रैव जनन्याः 
पावंशविधानादेकोदिष्टविधानायुपपत्तेः । 

यत्तु पितव्याधेकोदिष्टवचनानां तीर्थमहालयश्राद्धविषयत्वम्- 

“उपाध्यायगुरश्वभुपितव्याचायंमा तुलाः । 
श्वशुरघ्रातुनव्पुजपु्रत्विक्य)ज्यपाषकराः ॥ 
भगिनीस्वामिदुहितुजामातुभगिनीसुनाः । 

पितते पितुपज्ञीनां पितुमातुश्च या स्वसा ॥ 

सखिद्रश्यदरिष्याद्यास्तीथे चेव महालये । 

एकोरदिष्टविधानेन पूजनीथाः प्रयलतः" ॥ 

इति हेमाद्विध्रतवचनसरंवादात्पयोगपारिजातांदावुक्तम्, वत्सा- 

म्बत्सरिकप्रकरणपटितस्य ,कात्यायनवचनस्य सदाशब्दयोगान्म- 



आड्कालविषेचनम् । धय 

शालयादि विषयत्वस्यापि संभवेऽपि प्रकरणाबाधाय साम्बत्सरिक- 

विष्रयत्वस्याप्यवश्यं वाच्यत्व दयुक्तम् । पितुपल्लोनां मातुसपललीना 

मरातापितसे। 

“श्रपुत्रा ये मृताः कैचित्छिगो घा पुरुषाम्तथा । 

तेषामपि च देयं स्यातेकोदिष्टं न पावंणम् + 

इनि सपिरडीकरणादूध्व, यत्र यत्र प्रदीयते । 

भ्रत्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च। 

मित्राय गरे श्रद्धमेकाटिष्टं न पावंरप्"” ॥ 

इति गगंसुमन्तुघ चनसप्वादिङकत्यायनवचना विरोधाय जातू- 

करायंव चने पितुबद्ध।ववचनमावश्यकत्वाथम् ¦ न तु पावंणधमःनि- 

देशार्थमिति। यद्धमादिणक्तं तदपि वाचनिकन्यवस्थयेव पितघ्यादि- 

पविषयपावणेकोदिष्योरविरोधसंपादनान्निरस्तं व।दतव्यम् । माता- 

महपितृव्य्रतुमातुसपलीघ्र.द्धावश्यकत्वस्य ध्युत्रादयरेव चोत्तराः” 
इत्यनेनैव (सिद्धश्च । तथाहि विष्णुपुरारे- 

नपूर्वाः क्रिया मध्यमाश्च तथा चेवोत्तराः क्रियाः। 

त्रिप्रकायः क्रिया दयैतास्तासां भेदं श्रणएष्व मे । 

श्रादाहाहू दादशाहाञ्च मध्ये य": स्युः क्रिय! मताः| 

ताः पूर्वां मध्यमा मासि मस्येकादिष्संज्िताः॥ 

रेते पितुस्वमपन्ने सपिरुडीकरणादनु । 

क्रियन्ते याः करियाः पिज्याः प्राच्यन्ते ता बपोत्तराः* ॥ 

इति पितुकर्मणएखेविध्यममिधाय-- 

“पितृमातृसपिदस्तु समानसलिलेस्तथा । 
तरकधातगतश्रैव राज्ञा वा धनहारिणा ॥ 



४६ कालतत्वविवेचने 

पूर्वाः कियाश्च क्तव्यः” इति राजान्तः पूवंक्रिया श्रव्यं 
कत्तव्या इत्यभिधाय “पुत्र चेरे चोत्तराः । “"दोदिररेर्वा नरश कार्या- 
स्तत्तनये॑था "(त्यनेन पुत्रः पौत्रः प्रोतो वा भ्राता वा भ्रातृसन्ततिः» 
इति विष्णुपुराण पव पूवं निशष्टानां पुत्रादीनां भ्रातृसन्तत्यन्ताना 
दोहित्राणां च कतुं स्वप्रतिसम्बन्धिनाम्, उत्तराश्चशब्दात्ूर्वा 
मध्यमाश्चावश्यकतव्यत्वेनोक्ताः। अत्र होवकारः कार्यां इत्यनेन 
सम्बध्यते यद्यप्यन्यदेवत्यः पशुः “द्राग्येय्येव मनोता कायां" 
इत्यत्रैव । यथाश्चुननियमे स्वामिमातलमित्रादिश्चाद्प्रकारापदेशा- 
युपपत्तिपरसङ्कात्। पुत्रादीनापाघश्यकत्वोक्तो. तु करणय न्येषामपि 
सग्बम्धिधाद्धप्रसकतो तत्प्रकारविधानमुपपदचते । श्रत पवोक्त संग्रदे- 

“.कारुश्यात्कियते श्राद्धं थस्य दाता न विद्यते| 

कोष्ठं भवत्येषां सवदा न तु पार्वंशम्? ॥ इति। 

सर्वदा क्षयाहे तीर्थमहालयादौ चेत्यथंः । श्रत एव च राजान्तानां 

व क्रियामात्रावश्यकत्वोक्तमध्यमास्वनियम इति निबन्धकाराः। 

म्रेनसम्बन्धिप्रभूनधनहारिणो.यस्य. कस्यापि तदुत्तरक्रियाणामण्यवक्यः 

कत्त॑त्यतोक्ता स्कन्वपुराणे- 

“पलमेतन्मनुष्यारं द्रविणं यत्प्रकीत्तितम् । 
तदुगृहन्मलमादत्त दुविधाज्ञानिनामपि । 

अ षिभिस्तस्य निर्दिश्य निष्छृतिः पावती परा । 

श्रादेहपतनात्तस्य कु्यात्पिरडोदकक्रेयाम्" ॥ इति। 

दुविधा दरिद्राः। द्रिद्राणामक्ञानिनां मूर्वाणामपि तहग्ह- 

न्नित्यन्वयः। तेनामाकास्यामहालयक्षयाहयोयंतिक्षयाहे च वध्य 

कस्यापि येन केनापि केषा चिन्मे श्रोरसक्षत्रजाभ्यां साच्चिकाभ्यां 
मातापितृक्षयाहे च पवंणमेव कार्यम् । इतरत्र क्षय हे साध्निकौरसाद्यः 

तिरिकैश्च मातापित्रोरपि पार्वरमेकोदिष्टं वा विकल्पेन । मातामहयो 



भाद्धकारषिषेथनभ्। ४७ 

जयानां चापुत्राणां मानृसपत्नीपितव्यभ्रःतर्णा केमपत्योश्च परस्परं 
तथेव । ज्येष्ठानामपि पितृव्यादौना पल्थाश्च तीथंमहालयोरेकोदिष्टमेव । 
अञ्य्ठानां पित्न्यादीनामाचार्यादीनां चापु्ाशां क्षयाहे ती्थोदौ 
चकोदिष्टमेव । मातामहानां मातृखपल्याश्च तीथादौ पावणमेव मर्व 
यत्र॒ सातृश्राद्ध पथक्। मातृशब्दस्य पितृपत्नीव्राचित्येन जननीः 

सपटन्यामपि भरवत्तः। तदभवेऽपि बा “पितुपल्यः सर्वां मातरः 

इत्यस्माद्चनात्। न हीदं वचनं केवलं सापिरड्याथंमेव किन्तु 

मातुत्वप्रयुकतकार्यणस्यथं च मातृशब्देनैव चस्या निदेशाथे च। 
विनिगमनाविरहात् । 

एवं सति सूत्रकारेणान्वष्टकास्वेव पृथक्मातधाद्धस्योक्तत्वा- 
द्धृत्तिकारादिभिः सर्वस्तत्रोक्तं एतन्न्यायमूलको जनन्या सहैव 
त्सपल््या शपि श्ाद्धपकारो न्यायतुल्यत्वात्तीथंमहालयादावपि 
प्राप्ोऽविरुद्धो भविष्यति । यत्र पत्नी भत् चित्यामन्वारुषय मूता तत्र, 
भक्तस्तस्याश्च तिथिभेदेन मरणे तत्तत्तिथो तस्य तस्याश्च परथगेव 
सांवत्सरिकम् । 

यदा तत्र तिथ्यैक्यं तदा यद्यप्येकदेशकाल्लकतु'कत्वेनागृहयमाणु- 
विशेषत्वाहेवतामेदेन पृथकक्रियमारयोरपि प्रधानयोरङ्गानां तन्व्र 
भराभ्रोति । 

न च भिन्नप्रयोगविधिपरिगरहीतानां प्रधानानां कथं तन्त्र 

तत्तत्मयोगविधिपरिगृहीतपदार्थानां प्रयोगविध्यन्तसेपसंगरहीपदाथं- 

व्यवधानेन प्रयोगग्रशुभावमङ्गापत्तेरिति वाच्यम् । णएककालानां 

भिन्नप्रथोगविधिविहितानामपि प्रधानानां भेदेन भ्रयोगे मुख्यकाल- 

ाधापत्तस्तदनुरोधेन ्रयोगप्राशुभावमङ्गन,पि वन्तराजुष्ठानस्येवो- 

चितत्वात्। वथापि- 

“धककाले गतासूनां बहूनामथवा इयोः । 

तन्त्रेण भपरं त्वा धद्धं कुयात्पृथक् पथक् + 
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पूव॑कस्य मृतस्वादो द्वितीयस्य ततेः पुनः । 

तृतीयस्य ततः कुयास्संनिपातेष्वयं क्रमः" ॥ 

इति भगुवचने साम्वत्सरिकाणां क्रमस्य ॒प्रयोगभेदाख्यस्य 

पुथक्त्वस्थैव चाहत्य विधानात्पाकमान्रतवे तन्त्रत्वाक्तश्च पृथगेव 

दम्पत्याः श्राद्ध व^त्केति दैवादेकतिथौ सृतानामितरेषामिव । तत्र 

तद्र घन प्रकारविरेषो विहितो लोगाश्चिसा- 

श्रुतानि समासेन पिर्डनिषेपणं पृथक् । 

नवश्नाद्ध' च दम्पत्योरन्वारोहण एव तु” ॥ इति । 

समासेन संक्षेपेण यथा द्विपितुकः पितुद्वयोद्रेशेनैकं पिरडं 
ददाति “पक्षस्मन्पिरड दो दरा वुपलक्षयेत्” इति वचनात्। तथाच्रापि 
दम्पत्योः खया श्रन्वारोह्णे। श्रत एव च ब्राह्मणोऽप्येक एवं इयोः। 

प्रकरणादेव श्राद्धरूपविरेष्यलाभन पिरडनिवंपरस्योपलक्चषणत्वात् । 

श्रत एव न सृताहविशिष्श्राद्धानुवाद्निबन्धनवाकष्यभेदाऽपि। दम्प. 

त्योरिति तु बिरेषणं विधेयस्य समासस्यानेकापेक्षस्यैकश्नाद्ध 
विधातुमशक्यत्वान्रष्यामह इति न्यायन विवक्षितमेव । 

श्न्वारोहणं तु विधेयसमासविशेष्रणं हविषो द्विरितिवत्। 
पुथङ्नवश्रादधं चव्यन्वयः। चस्त्वथं । नवभाद्ध त्वन्वारोहसे दम्पत्योः 
पुथगेव कुयात् । पृथक्त्वं च पूर्वोक्तसमासविपयेय एव 1 तेन प्रधान- 

मात्रमेदः, श्रङनन्त्रता भवत्येव । श्रत एव वचनान्तरं “नवश्राद्धं 
युगपत्त खमापयेत्"ति । सम'तिब्रहणमुपक्रमस्याप्युपलक्षौ तद्ग 
पद्येन विना समापियोगपद्यासंमवात्। 

ननु च मृताहशभ्राद्धमान्रे समासे विहिते नवश्राद्धे कथं तस्मात्न 

तद्विपयेयरूपं पृथक्रवं विधीयते । 
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न च भृताहग्रहणस्योदेश्यविशेषरत्वेना विषक्षितत्वात्पूवंषिधि- 
नैव तत्रापि तत्प्राप्तिरिति वाच्यम्। संनिधिनैव भाद्धलाभान्मुताह. 
स्येवोदेश्यत्वात्। श्रन्यथा वुद्धथन्वश्टकयादावपि समासविध्यापत्त । 
सत्यमञुवाद एवायं पूष विहितसमासविपर्ययस्य । श्रत पव नवध्राद्ध- 
ग्रहणमु पलक्षणमवयवपिरडषोडशश्राद्धानाम् । एकवाक्यताप्येवं सति 

लभ्यते । साङ्गप्रधानतन्त्रत्वरूपसमासविपयंयो वाङ्मात्रतन्त्रष्वरूपो 
वाक्यभेदेन विधीयताम् । 

पक्षान्तरमपि गाग्पेणोक्तम्- 

“एकचित्यां समारूढौ दम्पती निधनं गतो । 

। प्रथक् शर द्धं तयोः कु्यादोदनं च पृथक् पृथक्” ॥ इति । 

शओदनमदनपिरडम् । पाकतन्तरत्वस्य न्यायात् "एककाले गताष्- 
नाम्, इति वचनात्- 

"एकचित्यां समारूढो श्ियेते दम्पती यदि । 

तन्त्रेण श्रपरं कुयान्पुथक्पिरडं समापयेत्” । 

इति विशेषवचन।श्च प्राः । धाद्धशब्देन च ब्राक्षर॒भोजनमुच्यते । 

' तेन ब्राह्मणपिरुडदानात्मकं प्रधानमाक्नं भेदेन कत्तम्यम् , श्रङ्कानि तु 
स्रम् । पितृमातामहपावंशुद्वयवदित्यथंः । 

न चेदं वचनं नवश्राद्धविपयं तेन साम्बत्सरिके पूवंवचनोक्त 

पक पव पञ इति वाच्यम् । 

“या समारोहं कुर्याद्भुशित्यां पतिव्रता । 

तां तानि संग्रा पृथक् पिरडे नियोजयेत् ॥ 

प्रत्यब्दं च नवश्राद्धं युगपत्त समापयेत् । 
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इति भृगुणा यृताहश्चा द्ध एष पृथक् पिरडदानस्योक्तस्ात् । 
` पिरडग्रहणौ ब्राह्मरभोजनस्याप्युपलक्षएम् । चक्रारो नवश्राद्धं चति 

योजनीयः । तुशब्दः समाप्येदिति। पुथक््पिर्डद्ने उक्तं प्रयोग- 
मेदशङ्का स्यात्तन्निवु त्ये इदमुच्यते प्रस्यब्दश्राद्धं नवश्रद्धं च 
समापयेततु युगपदिति । या स्वस्य वचनस्य साम्बत्सरिकेकादिषट 
पक्षविषयता हेमाद्विणोक्ता सा निर्बाज । 

न च पिरड इत्येकक्चरदेवमिदि वाच्यम्। तस्यायुवाच्य- 

विशेषणत्वेनाविवक्षितत्वात् । यत्पिरडे नियोजयेत्तत्पृथगित्येव दात्र 

विधीयतं न तु ग्रिरडोऽपि । तेन प्रधानेऽपि तन्त्रमङ्कष्वेव वा तन्त्रमिति 

पक्षद्वयमन्वाराहणे भ्रताहैकये । तश्च शक्तथशक्तिव्यवस्थितम् । 
श्रत एव प्रयोगपारिज्ञाते वचनम्- 

"एकचित्यां समारुह्य भृतयोरेकवरिपि । 

पित्रोः पिरुडान् पृथग्दद्यात्पिरडं वाप्सु तत्सुतः” इति। 

अरि्रहशं सकलाङ्गोपलक्चणएम् । 

यक्त तिथिमेदेनाप्यन्वारोहणे मतु तिथाबेव ॒पलन्या रपि 

भाद्स्यानुष्ठनं कंषांचिदाक्षिणाव्यानां तदतिभ्रान्त्येति | 

इत्थं पवंण॒श्रद्धकाला दर्शिताः 

ग्रथकोिषटटकालाः प्रद्दर्थन्ते | 

यानि श्राद्धान्येक)दिष्टप्रकारेश कर्तव्यानि तानि परदरश्यन्त 

इत्यथः, तानि च त्रिविधानि नवानि नवमिश्राणि पुराणानि र 
तथा चाश्वलायनः- 

“नवश्राद्धं दशाहानि नवमिश्रं तु षडत्न् । 

श्रतः पर पुराणं वे त्रिविधं श्राद्धमुच्यते । इति 
भादमेकोरिष्टम् | > 
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एकोदिष्ठ भाद्धे नवश्रादधविवेवनम् । 

तत्र नवानि तावत् । ताभ्यनेकविधान्युक्तानि। 

तत्र देमाद्रथदराहने नागरलरडे- 

“त्रीणि संचयनस्कथे तानि वे श्रु साम्प्रतम् । 

यत्र स्थाने भवेन्मृस्युस्तत्र श्राद्धं तु कारयेत् ॥ 

पकोदिष्रं ततो मागं विश्रामो यत्र कारितः। 

ततः संचयनस्थाने तुतीयं ् रद्धमिष्यते ॥ 

पञ्चमे सप्तमे तद्वदष्टमे नवमे तथा । 

दशमे कादशे चैव नवश्ाद्धानि तानि षै" ॥ इति । 

कात्यायनोऽपि- 

"चतुथं पञ्चमे चेव नवमेकादरोऽहनि । 

यत्त वै दीयते जन्तोस्तन्नवध्राद्धमुच्यते” । इति । 

संज्ञाकरणं च चान्द्रायणं नवश्राद्धं इति प्रायधित्तविशेष- 

" विधानार्थम् । पव्रमन्यत्रापि । ययप्यनेकविधानि तान्युक्तानि तथापी- 

दानीं शष्चारे-- 

“प्रथमेऽहि तुतीये च सप्तमे नवमे तथा । 

एकादशे पञ्चमे स्युनवशधाद्धानि षट् तथा" ॥ 

इति बृद्धवसिष्ठाक्तामि प्रचरन्ति । 

बौधायनेन तु पश्चैवोक्तानि। नवमदिवसकत्तव्यस्य च तश्रा- 

घंभवे पकादशदिनकततैन्यतोक्ता । मरणाद्रषमेषु दिनेष्वेकेकं नवधाद्ं 
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कुर्यादानवमात्, यञ्च नवमं विचलित एकादरोऽह तत्कुर्थादिति । 

श्ननर्योपक्षधोग्यं वस्थाप्युक्ता शिवस्वामिना- 

“नवश्चाद्धानि पञ्चाहूराष्वलायनशाखिनः। 

श्रापस्तम्बाः षडित्यःहुविभाषामेतरयिणः" ॥ इति । 

श्मत्रिणा त्वेकमेवोक्तम्-“नवश्राद्धनिमित्तं तु एकमेकादशेऽहनि* 

इति । “श्रां श्र द्धमशुद्धोऽपि कु्यादेकादशेऽहनि" इति यच्चङ्कोक्त- 
मां तदपि नवमिति हेमाद्विणा कालक।रडे ( खरडे ) व्याख्यातम् । 

कात्यायनगृहय इदं नावमित्ुक्तम्। तदपि नवमेव । स्वाधंऽणु- 
करणात् । 

एवं सति यदि गृह्येषु नवध्राद्धान्युक्तानि भवन्ति तदा यथा. 
गृह्यं कत्तस्यानि। नो चेत्सर्वाणि पुर.शाद्यक्तानि कर्तव्यानि । तेषां 
प्रेतत्वनिवत्तंकत्वात् । यथाह'वबृद्धवसिष्ठः- 

“'शअलन्ध्वा.च नवश्राद्धं प्रतत्वान्न विमुच्यते । 
अवक्त द्वादशाहस्य लब्ध्वा तरति दुष्छृतम्” ॥ इति । 

घाचनिकस्तु केषांचिद्धिकल्पो यथा शिवस्वामिवचनात् । 

पतेषां च स्वंषां ययपि- 

"नवश्राद्धानिश्कुर्वति प्रेतोदेशेन यत्नतः | 

एकोदिषएटविधानेन नान्यथा तु कदाचनः ॥ 

इति ब्रह्मा रडपुराणात्सपिरडनपूवंभाषित्वाञ्ेकोदिष्टरूपत्वं तथापि 
ब्राह्मणा युग्मक्तंख्य। भवन्त । 

ध) ९ (९ 
पञ्चमे नवमे चेव तथवेकादशेऽहनि । 

युग्मांस्त॒ भाजयेह विरांस्तन्नवध्राद्धं तु तदि दुः" ॥ 

इति कूमपुराश त् । | 
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"नव श्राद्धं तु तद्विदुः"त्युक्ततवावरेतद्वचनानुपात्तष्वपि युग्म- 
दविजा प्व । श्रूलपाणौ तु “तरयुग्मान् भोजयेद्वपरास्तश्रवधराद्धुच्यते* 
इति पाठः । पकादशादिके त्वेकोऽपि । श्रत्रिवचनात् । 

कात्यायनोक्तचतुथाहनवश्रादधेत्वन्यदपि देयमुकतं बृहश्पतिना- 

“चतुथं ऽहनि विप्रभ्यो देयमन्नं हि बान्धवैः । 
गावः सुवणं वित्तं च प्रतमुदश्य शक्तितः ॥ 
यदिष्टं जोवतश्चासीदययात्तस्य प्रयत्नतः" ॥ इति । 

्षत्नियादिभिस्तु पञ्चमादिषु । तथा च्रह्मपुराणे- 

“चतुथं ब्राह्मणानां च पञ्चमेऽहनि भुथनाम् । 

` नवमे वेश्यजातीनां शूद्राणां दशमात्परः ॥ इति । 

शय्यादिकं त्वेकादशादिके । तथा च बृहस्पतिः- 

“एकोदिष्टविधानेन यदेकस्य प्रदीयते | 
श्नावाद्टनाञ्नौ करणरहितं दैववजितम् । 
वस्ालङ्कारशय्याद्यं पितुयदराहनःयुधम् । 

गन्धमाल्यैः समभ्यर्च्य ्राद्धभाक्त्रे तदपयेत् ॥ 

भोज्ञनं जनेकविधं कारयह् व्यञ्जनानि च। 

यथाशक्तथा प्रदद्याच्च गोभूहेमादिकं तथा? ॥ इति । 

नवशय्यापि तदा देया- 

“सूतकान्तद्धितीयेऽदहि शय्यां देदयात्सुलक्षणाम् । 

काञ्चनं -पुरुषं तच्वत्फलक्खसमन्वितम् ॥ 

सम्पूज्य द्विजदाम्पत्यं नानाभरणभूषशेः । 

बृषोत्सगं च कुर्वीत देया च कपिला शुमा” ॥ 

इति मतस्थपुराणात् । 



४५४ कालत वियैचनं 

यद्यपि चेकादगोऽहि. नवधादडमपि विदितं “यतेऽहनि तु कर्त्यं 
प्रतिमासं तु वत्तरम्" शत्यभिधाय “श्राद्यमेकादशेऽहनिः" हति याक्ष- 

वद्क्येनाभिधानःभ्मा सिक्कानां च नक्तन्माससम्बन्धिमृताहाधिकरण- 

कानां तत्तममास्ा दिनेष्वेव कन्तंदयत्वेन मरणदिने व्राप्तस्याद्मासिकर- 

स्यैेकादशेऽहन्युतकरषस्पोचितत्वादाधमासिकमपि तत्र पर्ठे तथापि 
ध्राद्धमोकतर प्रनवस्नालङ्ारादिदानं यत्र विहितं तदेकादशाहश्राद्धं ताभ्यां 

मित्रमेव । कूर्मपुराणे "पकरादशेऽदह्िः कुर्वन प्रेतमुदिश्यः भाषतेः" 

इत्यादिना सधर्मक्रमेका दशधा विधाय “पत्रं सूताह्वि कत्त॑ग्यं 

धतिमासं तु वत्सरम्” इत्यमेन तद्धमातिदतेन माकतिनापुः 

त्पादनात्। 

मत्सःपुरःणेऽपि- 

“ततस्त्वेकादेशाहे तु द्विजानेकादशेव तु । 

्चत्रादिः सूतकान्ते तु भोञयेदयुजो द्विजान्" ॥ 

इत्यादिना सधमकं तद्विधा "नेन विधिना सवंमनुमासं 

सम.चरेत्” इति तथैव वेषासुन्पादनात्। तथा- 

“एकादशाहे यच्छुद्धं तत्सामान्यमुदाहतम् । 

पकादशभ्यो विप्रभ्यो ददादेकादशेऽहनि" ॥ इति भविष्योत्तरे । 

“एकादशाहे क्त्यं श्रां प्रेताय यत्नतः । 

श्वः करिष्य इति ज्ञात्वा ब्राह्मणामन््ररक्रिया" । 

इति वराहपुरणे बात्यन्ताबुद्धिस्थे मासिकध्रादध विधीयमान 
मेकादशाहश्राद्ध' ततो भिन्नमेव भवति । तर्मिश्चैकस्येव प्रेतस्य स्थाने 
एकादश ब्राह्मणा इति मुख्यः कल्यो मत्स्यपुराणादिवचनात्। भ्रात- 
इत्थाय प्रतत्राह्मणानेकादशामन्यापयहं नानाभष्याश्नरसविन्यासे- 

रित्यादि सत्थवरतवचनाञ्च | 
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विष्णुना तु यथाशक्ति बहव उक्ताः। “श्रथा (१) शौचयपगमे 
प्रातः सुध ना (लतफरिपादः स्वाबान्त पएवंविधनेव बाह्यखान् यथा- 

शरत्युट ङ मुश्वान् गन्धमाल्यवल्ञालङ्ारादिधिः पूजितान् भोजयेत्" 

इति । वराहपुरारे तु- 

“गतोऽसि दिभ्यो त्वं ृतान्तविहितात्पथः । 

मनसा वायुभूतेन चिप्र त्वाहं निोजये ॥ 

पूजयिष्यामि भोगेन पवं विप्रं निमन्त्रयेत्" । ¶ति। 

“शक्ापनाभ्यञनं दद्याद्विप्राय बिधिपूवंकम” शति ब्राह्मणं 

शौघ्रमानयेत् । “आगतं च द्विजं दषा कत्तभ्या स्वागतक्किया” इति । 

“श्म वरणाथं छं तदुप्राक्षणाय प्रदीयते । 

" पश्चादुपानदौ दद्याव्पादस्प्षकरे शुमे ॥ 
संतघ्तवालुकाभूमि महीं करटक्गितां तथा । 
संतारयति दुर्गाशि परेतं दददुपान्ौ ॥ 

तिलोपचारं त्वा तु विप्रस्य नियतात्मवान्* । 

इति चेकस्येव ब्राह्मणस्य तत्न तत्र परामशददिकोऽप्युक्तः । बहु- 
पक्षेऽपि प्रेतौपयुक्तवल्नादिकं नवशय्या च तन्मध्ये पकस्मा एव 
गु शयते देयमितरेभ्यो यथाशक्ति दश्िणामात्रम्। तथा च भवि- 

ष्योत्तरेःः- एकादशे ऽहनि" शत्यनन्तस्- 

“भोजनं तत्र चेकस्पे ब्राह्मणाय महात्मने । 
वख्ालङ्कारशय्याद्यं पितुयद्वाहनादिकम् । 

गोगरहाशनदासीस्तु ददयात्संपृज्य भक्तितः" इति। 

बरहस्थतिव चनेऽपि भध्राद्धभोक्त्रे तदपयेद्” शत्येकस्मा पव 

बह्मा दिवानमुक्त्वा “प्रद्यादक्षिणां तषां सववेषामयुरूपतः* इत्युक्तम् । 

(१) अ्राशोच० इति द्वि° पु० पाटः। 
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सत्यव्रतेनाप्युक्तम-' तेषामेकस्मै गुणवते शय्यां देया” शति । 

इदमेव च “स्वको िष्टपकृतिभूतत्थादा्म्” इति मिताक्षरादिग्रन्येषु 
ध्यवहसं हेमाद्रिसापि भाद्धखणएड । 

द्यपि कात्यायनया्ञवत्क्यादिभिः सामान्येनैकोदिष्टधर्मा 

उपदिष्टास्तथापि मत्स्यपुराणबोधायनविष्णुभ्सृत्यादिष्वेकाद शाद- 
श्राद्धमेव प्रस्तुत्य तिदैेशप्रापषु पावंणधरमेषु “विशेषरूपानपूर्वाश्चानेक- 

विधान् धर्मानुपदविश्य पश्चान्मासिकसाम्बत्सरिकाद्येकोदिषटेषु तेऽति- 
दिष्टाः । शन्न च बहुषु वाक्येष्येकाद्शाश्रहशं ब्राह्मणाभिपायकमाशौ.- 
चोत्तरदिनोपलक्षणम्। “अथाशीचव्यपगमे, इति विष्णुघचनात्। 

“्षत्रादिः सूतकान्ते तु भोजयेदयुजो द्विजान्" इति मर्स्यपुराराञ्च । 

तेन क्षत्रियादिभिः स्वस्वाशौचन्ते भ्यहैकाहाशौचिभिश्च तन्मध्य 

पव दशादरृत्यालु्ठाने तदन्त पवेकादशाहशनाद्धं कततन्यमिति शृल- 
पाणिप्रभृतयः । पवं सपिरडीकण्णमपि षोडशभाद्धस्वेकाहे वादशा- 

थवेति पक्षाभ्रयणे आद्यध्ाद्धोत्तरदिने सवंषामिति । 

विक्ञानेश्वरहेमाद्विपरथृतयस्तु सव- 

"पकादशेऽहि यच्द्वाद्ं तत्सामान्यमुदाहतम्। 

सवेषामेव वर्णानां सूतकं तु पृथक् पृथक्" ॥ 

इति पेठीनसिवचनात्, 

“श््ं श्रादमशुद्धोऽपि कुयादिकादशेऽहनि। 
कलुस्तात्कालिषे शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः । 

शति शेषवचनाञ्च क्षत्रियादिभिरपि वचनादाशौचै सत्यपि 

मरणादेकादशाह पवाद्भाद्धःकर्तन्यमिति.वदन्ति। तथा अयदैकाहा- 
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शौचयोरपि तत्रेव सर्वैः । (१) सदःशौचग्रहणं स्वारसिकाशौच- 

संकोचोपलक्षणम् । ् रतरेतसिमिन् पक्षे विष्णएुवचनधिरोधस्तावन्नास्ति। 
तस्य ब्राह्मणाभिप्रायेणाप्युपपत्तेः। संकोचमाच्ं हि तदा न तु कस्य 
चिद्टक्षणा । उपलक्षणत्वे त्वकादशाहशब्दे विधौ सा स्यात् । नापि 
मात्स्यरिरोधः! ब्राह्मण एकादशाहे श्रायश्राद्धं पकादश द्विजान् 

भोजयेदेव ̀  क्षत्रियादिस्तु तत्रेव तत्कुवंन्नपि न पक्रनाप्रेन ब्राह्मणान् 
तद् भोजयेत् । किन्नु तद् व्यक्तेन तावदुन्राह्मणमोज्ञनपार्यापतिनामेन 

सूतकान्ते पक्त्वा मोजयेदिव्येवमरथंकेन तेनास्यैव पक्षस्य प्रसाधनात् । 

एवं सत्येकाद्शाहसूतकान्तरूपकालद्वयोपेतं ब्राह्मरक्षत्रियादि- 

विषयं विधिद्यमथंवद्भवति । अन्यथा विष्णुवचनवत्सुतकान्तरूप- 

कालोपेतेनेकैनेव विधिना सर्व॑वर्शसाधार्णाद्राद्धविधिलिद्धौ 
तदनर्थकं स्यात् ¦ श्रयुगृश्रहणं च “श्रोत्रिया भोजनीयास्तु नव सप्त 
त्रयोदश" इति ब्ृहस्पत्युकत्या युग्रसंख्यान्तरस्थाप्युपसंग्रहविषयम् । 

दतरैतावचिन्त्यम्। गात्रपूरकारां पिरुडानामसमाप्तौ क्षत्रियादी- 

नामेकादशाहे कथमा श्रद्धमिति। 

यदा हि “यावद्ाशौचं प्रेतस्योदकं पिण्डमेकं च ददुः” इति 
विष्णुवचनेन- 

"्राह्मरे दश पिरडाः स्थुः ्षत्रिये द्वादश स्मृताः । 

वैश्ये पञ्चदश प्रोक्ताः शद त्रिशत्प्रकीत्तिताः" ॥ 

इति पारस्करवचनेन चोक्तः पक्षः समाश्रीयते तदा पिरडा- 

समापिः स्पटेव । यदापि “सर्वंभ्यः प्रतवर्खभ्यः पिण्डान् दद्याहुदशेव 

तु" इति पारस्करेशैवोकतो द्विनीयः पश्न आपीयत तदापि- 
1 यी 

(९)-“सद्यःशनोचेऽपि दातव्यं तस्यैकादशेऽहनि । 

स एव दिवसस्तस्य श्राद्धशय्यासनादिषु" इति शङ्धुवचनात् । 

ईति द्वि° प° पाठटोऽधिकः । । 

५८ 
| । 

| 
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“राक्स्तु दशमः पिरडो दादशेऽ्नि दीयते । 

वेश्यस्य पञ्चदशमे ज्ञेयस्तु दशमस्तथा । 

शरस्य दशमः पिरडो मासे पृणंऽहि दीयते” । इत्यादिपुराणात्, 

“"पिरुडः शद्राथ दातव्यो दिनान्यष्टौ नवाथबा । 

सपशो तु ततो मासे .पिणडरोषं समापयेत्” ॥ 

दति भ्रचेतोवचनाञ्च स्वस्वाशोचान्त्यदिने दशमपिरडवानस्य 
र्वषां विधानान्सास्त्येवति। पतावांश्चान्न परिहारो नास्ति वचन. 

स्यातिभार इति। 

यदा हि याक्षवत्वयोक्तः पिराड्रयदानपक्षः समाश्रीयते । 

“सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतकेऽथवा । 

दुशाहच्छुद्धिरेतेषामिति श'तातपोऽग्रवीत्" ॥ 

इत्यङ्धिरसोक्तं कषत्रियादीनामपि दशरात्राशौचं घा, शदानीन्तन- 
भूयःशिषटक्षत्रियशद्राचारसम्बादि तदा तावत्सम्यगेव । 

यदापि द्वादशाहाधाशोचपक्षस्य पूर्धोक्तयोश्च पिराडदानपक्षयोः 

समाश्रयं तदापि वचनवशदेकादशादश्रादधं छृत्ापि पिरडसमातौ . 
न काचित् क्षतिः । मिताक्षराकारादिमत एव शद्रस्य सृतादावधिक्- 
द्वादशाहे षोडशभ्राद्धपूवकं सपिराड़ीकरणं त्वेव । 

यत्तु- 

“शिर स्त्व।द्येन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते सदा । 

द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकास्तु समासतः ॥ 

अन्त्रसभुजवक्षांसि तृतीयेन तु सव॑दा । 

अतुथेन तु पिण्डेन नाभिलिङ्गुदानि च ॥ 
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अङ जङ्घं तथा पादौ पञ्चमेन विधीयते । 
षष्ठेन सवंमर्माणि सप्तमेन च नाडयः । 
दन्नलोमाद्यष्टमेन वीयं तु नवमेन च | 
द् शमेन तु पूशंत्वं तृत्न्वं तृड् विपर्ययः” ॥ 

इति ब्रह्मपुराणादिषु दशपिरड्दानस्थावयवनिष्यादकत्वधवणं 
तदथं वादमात्रम् । श्रत एव मिताक्षरायाभिदं किमपि नोट ङितम् । 

किंञ्च यद्येतेष्णं पिरडानां “परतलोके तु बसतिन्'ां वषं प्रकी- 

सिता” इत्येतद्थंवादपमाणक्प्रतशरीरावयवनिष्पाद्कत्वं स्यात 
उत्तरभाद्सहकारेण तद्धिनाशफलकस्याचश्राद्धस्य तत्पूवंकपितस्व- 
भ्रासिफलकानां स्पिरडीकरणान्तानां वा दशमपिरडात्पूवं करणा 

बरिरुष्येत । न तु तत्संभवति । प्रेतशसीरस्य “श्ुत्त॒ष्णे प्रत्यहं तत्र 
भवेतां भ्रशुनन्दन इति वचनाइ् दुःखेकमोगहेतुत्वेन' तश्भिष्पत्तवंधकर्म- 
फकलत्वासंमवात्। अवशिष्टक्मंफल।य मागाथंजसयुजादिशरीरावय- 
वारम्भक्त्वे तु सत्यपि न काऽपमि.चिरोधः। 

वस्तुतस्तु तदपि न क्लमवति । शुक्रशोशिताष्टारपरिणमविशेषा- 

दिभिद्ैरेरेतच्छंसीरपातावशिष्टक्मभिश्च तदारम्भोपपन्तेरेतत्पिरडदा- 

नानपेक्षणात्। श्रन्यथा चगडालतियंगादिशरीरपातानन्तरं शरीरा 

स्तर।रम्मो न स्यात् । तत्र पिरडद्ानमभाकात् । तेनाथंकादिकमपि 

नावयव्रनिष्पत्तिः पिरडदानस्य.ः फलं. किन्तु तदकरणनिमित्तप्रेत- 

नरकप्रा्िपरिहारः। 

तथा च ब्रह्मपुरारे- 

"प्रामाद्रहिश्च कन्तंव्यं जलाशयसमीषतः। 

पिण्डदानं दशाहानि प्रेतायाररयमाध्ितैः ॥ 

श्रश्ये पिराडदानं तु मोहान्न क्रियते यदि । 

तदा रौरवमायाति प्रमीत: प्रथमेऽहनि ॥ 
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पु ज्ञामसंक्ञं त्वपरे महारावं तृतीयके । 

तामिखःख्यं चतुथं तु प्रयात्यथ सुदास्णम्॥ 

पञ्चमे चान्धतामिखं षष्ठं घोरं च सुप्रमम्। 

रमेध्यभूमिसं पूरा सप्तमेऽहनि घातकम् ॥ 

श्रसिपत्रवनं घोरमणष्टमेऽहनि सर्वथा । 

महारौरवसंक्ञं तु नवमे याति भानवः। 

श्रवोचिरिति विख्यातं दशमेऽहनि भीषणम्” इति । 

प्रथमेऽहनि पिरडदानं यदि न क्रियते इत्यनुषङ्गः । पवमग्रेऽपि। 
इयं चाकरणे निन्द् नाररयरूपदेशसम्बन्धस्य किन्तु पिरडदानस्येव । 
तस्येव पूर्व॑नानाविशेषशवि शिष्टस्य विहितत्वात् । श्वत एव तस्यैव 

करणे हेतुत्वेनेदं परामृश्यते । 

“तन्दुलैः सन्भिः शाकैः फलैवां श्रद्धया ततः। 

देशकालानुसारेण कुयत्प्रितस्य त्ंणम्” ॥ इति । 

तेन पिरडदानस्याकरणनिमित्तनरकप्रा्तिरूपप्रेतानिष्टपरिहाय- 

थेत्वाच्छाकेङ्गुदरीपिस्याकपयन्तनिःसारद्रव्यविधानेन चावश्यक- 

त्वावगमाद्वाराणसामरणादिनिमित्तकमृक्तभावेन नरकाद्शनफलक-. 
प्बलकर्मसा वा प्रेतगतानिष्ठासंभवेऽपि कन्ेरेवाकरणे प्रत्यवाय 

कटपनया तत्परिहाराथत्वादशमपिरडदानात् पू्व॑मपि प्रेतत्वनिवत्त- 
कस्येकादशाहश्राद्धस्य स्वे; शद्रे वा द्वादशाहे सपिरडीकरणपर्यन्ता- 
नामपि करणे न कथिद्धिरोध इति । यद्वा पिरण्डदानस्यापि- 

५“स्वगोत्रान्य (१) गोजा वा खियो वा पुदषास्तथा। 

प्रेतास्तु पिरडमम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कमंणा ॥ 

(१) “स्वगोत्रा वान्यगेत्रिा वा” इति द्वि° पुण पाठः । 
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वायुभूतास्त् तिष्टन्नः कालक्षेपेस सर्वदा" । 
हत्यादित्यपुराणात्परतत्वावस्थानितृन्तिरेव सलम्। श्रतं एव 

फलप्रतिपादकत्वेनेदमेव वाक्वमवतारितं हेमाद्रिणा । तथात्वे तदकरणे 

नरकप्राप्तिः करणाञ्चानरकप्रािरपि पूववचनोक्ता संगच्छने ' अध. 

मरिन्धं हि प्रेतशरोरं दुःलैक्रभोगरेतस्तन्निवर्तंकाभावे दुःखमोगाथं 
तांस्तां्नरकान् मच्चति। पिरुडदानेन. च तद्ारम्भकाधर्मनाशद्धारया 

तच्छरीरनिवृत्तौ तदप्राप्तिरिति। तथात्वेऽपि च नोत्तरधाद्धैः सह 
विकल्पः किन्तु समुच्चय एव । श्रदृष्टथंत्वात् कमविधानाश्च | भाष्य- 

कारमते आआधानपवमानहविवत्। पवं च तेऽपि पूर्वमेवा्यध्राद्ध 

सपिरडनपर्यन्ते च प्रतत्वनिवृत्तिदंशमपिरुडोत्तरमेव भविष्यति । 

पौर्वापवंमात्र वैपरीत्यम् । प्रोतशरोरावयवपूरकत्वाभिधानं त्वर्थवाद- 

भात्रमप्यस्मिन्नेव पश्च सालम्बनम्। पूर्णश्य क्ञान्तो विनाशने 
हय्कर्षातिशय इति पृण क्ानवरश्च कृत्वा विनाश्यत इति । तथा चः 
“शिर स्त्वा्ेन पिरडेन प्रेतस्य क्रियते तदाः? इत्युपक्रम्य “दशमेन तु 

पूरत्वं तृप्त्वं श्चुद्विपययः” इ्युक्तम्। “दशाहप्रेतपिरडेन ज्ञानं प्रेतेषु. 
जायते" इति च । एवं च यथा- 

“र्वाक् संवत्सारादस्य सपिराडीकरणं भवेत् । 
प्रतत्वमिह तस्यापि ज्ञेयं संवत्सरं रूप, इत्यगनपुराणात् , 

“कृते सपिरुडीकरणे नरः सम्बत्सरात्परम् । 

परतदेहं परित्यज्य भागदेहं प्रपद्यत ॥ 

इति विष्णुधर्मोत्तसाज्ाशक्त्य दिना इद्धधतिरिक्तन निमित्तेन 
षोडशश्राद्धसपिरडनापकषंऽपि वत्सरान्ताऽपि प्रेतदेहनिवृत्तात- 

पेशष्यतते तथात्रेकादशाहादावाचश्रद्धादिकरशेऽप्याशौचान्त्यदिने क्रिय. 

मारदशमपिरडदानमथीति तदन्त एव समस्तनिक्तंकसतंपस्या प्रेत- 

देहनिन्रत्तिरूपपन्नेति । 
मम तु श्रतिभालि । दुःखेकभोगहेतुनोत्सगंतो याषदेकसम्बत्छर- 

स्थायिना वायवीयन परतदेेन भाग्यं युदुःखं तद्धाग कनाया नियमेन 
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तदेहारम्भको भयुष्यशरीरारम्भकाधर््रशेषः पितृत्वधािप्रतिकषन्धकः 

सवेमनुष्यारामस्ति येश्चतुथाधमः- 

(शुकलाङ्रकयुक्ता च चतुर्थी जायते यद्ए। 

द्धया श्राद्धकृद्धिभर न प्रतो जायते मुतः" ॥ 

इति पश्चगुगदिविदितं कर्मवा न कृतम् । ततश्च प्रेतशरीर।- 

रग्भं विनः तद्नसःप्यदु ठभोग.समव,क्तं च चिना तद्क्रनाश्या- 

ध्म॑नःशासंभवाततद.ररम पेक्षत पवःधमेना णापक.रदेतुत्वादिति वेध- 

स्यापि पिरडदानस्य दु खेक्मागेतःरप प्रत देदस्यावयवद्वारारम्भः 

फलं संमवत्येव । श्रत पत्र दु खटेनारःयुपवास।दिरूपस्य तपसः फल 
नाष्यकम.हल्ललाभप्रतिबन्धक.धनना शः पकारेण कमाङ्कत्वमुक्तं “तपश्च 

फलसि दधिप्वाव्लोकवत्'दत्यतर । अत एव चैकादशाहादिभाद्धानामेवः 

धूृरप्रनशरीरनिवृत्तिः फलत्वनावगम्यते । 

““यस्येतानि न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडश । 

पिशाचत्वं स्थिर तस्य दत्तेः ाद्धशतेरपिः, ॥; इति यमवचनात् , 

“पक्रादशा दिभिः भाद्धेमरंतस्याप्यायनं भवेत् । 

सम्यक् सम्वत्सरे पूणं पितृणां स्थानृच्चंति* ॥ 

इति देवलवचनाच्च, भाप्यायनं तुष्टिः व्रेतत्वपरिहार शति 

श्रूलपाशिना व्याख्वातम्। 

यत्तु “स्वगोत्रा वान्यगोत्राः वा” इति वचनं तश्चिरकालसृता- 

कृतौ्वदेहिककेवलदु रितपराप्तप्रेतदेहविषयम्। अत पव “कालक्षेदेण 
तिष्ठन्तः इति तत्रोक्तम् । यत्तु चिरात्रं दशराघ्रं वा प्रतोदेशेनोदकं 

क्षीर च स्नानपानाथं दीयते तन्नासो तदानीमेव स्तने पनेका 
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चिनियुङ्क्तं तस्य प्रत्यक्षतो नाशद्शनात् । किन्तु तदानजनितापूंण 

तस्य स्ननपानयोग्यदेहलामोत्तर तत्धज्ञातीयं नीरक्षीरान्तरमुपतिष्ठ- 

तीति न काऽपि विरोधः। 

यद्यप्यन्यज्ञातीनां सहभोजनादि प्रेताप्यायकत्वेन दशाहमध्य- 

गत भरधते तस्याप्येषेव गतिः। यथा वा गभिरयोपयुक्तं दोहदन्न- 
पानाद्यपूर्णस्येव गभ॑स्याप्यायकं तथेदमपि क्षीरोदकदानाचपू्ं- 
द्वारेण प्रेतदेहपुष्टिकरं भविष्यति । तेन गात्रपूरकसमाख्यातेरेतेरधि- 
कारिभिर्मरशानन्तरमेव दत्तेः पिरङेः क्िप्रमकलेशेन पेतभावयोग्यानां 
भ्रेतशरीरं जायते। तदभावे तु विलम्बेन क्लेरोन च गर्भशगीरवदेव । 

कीकखदिदेशविशेषसूतिकादयवस्थविशेषमरणेन दुर्मरणावेधबुद्धिपूर्व- 
मणादिना वा क्षिप्रमप्यतिमूढं जडवृ्षादिवत्पिण्डदानदेवतत्वेऽप्य- 
नधिकृतम्। तन्न प्रायधित्तविशेषादिना तदधिकारे संपादिते मोहा- 

पनयनेन तत्तदघयवगतज्ञानविशेषसंपादनेन क्ञ,नवटूदुखायुमवयोग्यं 
तच्छुरीरमाशौच पिरडदानेन क्रियत इत्याधलमतिदूरं गत्वा । 

तेन प्रत्त शरीरसंपादकत्वं न काप्यनुपपत्तिरि ति तदेष प्रयोजनं 

यावत्संभवमाशोचपिरडानाम् । श्रत पव पितृव्याणां तत्तदवयव- 
निष्पत्यथंत्वोल्ल्ञेनेव प्रथमादिदशमान्तपिरडदानप्रयोगलिखनम्। 

-तेन दशमपिर्डदानात्पूवं प्रतदेहस्यैवा निष्यन्नत्वात्तन्निवृच्यर्थानामे- 

कादशादहादिश्राद्धानां तजर करणमयुचितमेषःयेकादशाहग्रहणमाशी- 

चान्त्यदिनोत्तरदिनोपलक्षणमेव युक्तं विष्णुवचनेकवाक्यतया । 

पैटीनसिवचनं त्वाशोचोत्तरदिनभूते पक।दशेऽहि बहुषु 
वचनेषूत्पन्नं यज्द्ादधं तत्तस्मादेव हेतोनं ब्राह्मशमात्रविषयं मन्तव्यम्, 
किन्तु स्व॑वणंविषयम् , शाद्धस्वरूपवत्कालोऽपि कि तथा नेत्याह 
“सूतकं तु पृथक पृथक्” ईति हेतोस्तत्तदुत्तरदिने क्तम्यमिति व्या. 

ख्येयम् । शङ्कवचनं तु श्रलपाशयदिभिरेवं लिल्ितम्- 



४६४ कालतत्वविवेचनं - 

“ततः धाद्धव्द्धो तु कयदिकादशं तथा । 

कतत स्नात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः” इति ॥ 
अशुद्धौ भ्रथमादिनेष्वेकादशे चैकोदिष्टधान्दं र्यात् । 

नन्वशुद्धो कथं धाद्धं कत्त॑ब्यमत आह-*शराद्धकरतुस्तातकाललिकी 
शुद्धिः कमान्तरे पुनः सोऽशुद्ध पव^$ति च व्याख्यातम् । श्रशुद्धावित्ये- 

ओोक्ते ब्राह्मणस्यैकादशे र प्राप्नोतीति पृथयेकादशत्रहणम्। तस्मा- 

स्स्वँकोदिण्पद़ तिभूतमाद् संशकमेकादशादश्राद्धमन्यदपि चैकादशाह- 
छृत्यं स्वस्वाशोचोत्तरदिन एव स्वे राशो चान्त्यदिने दशमपिरडदाना- 
नन्तरं कर्तव्यमित्युचितम्। पकाद्शाग्रहणं च तस्थैवोपलक्षणम् । 
तदपि सम्पूपर्यायद्कादशाहादिरूपज्ात्याशौ चोत्तर दिनस्यैव । तेषा- 
मेवावान्तरसाजात्येन द्रागुद्धिस्थत्वात् । अत एषो तृप्रातिपदिकेन 
वहुवचनान्वया्थं लक्ष्यमाणा श्रन्ये न सर्व॑स्विजो नापि सवे सामगाः 

करि त्वपसु्रह्मएयाख्रय पव स्तोत्नकाग्ि इत्युक्तं वृतीये (१) । “दशमे. 

ऽहि पते्यस्याहदंयात्स विशुद्धथति"त्यत्र च संपूर्णाशोचान्त्य द्नोप- 
लक्चएमेवोक्तमाशौचब्रन्ेषु । तेन व्येहकाहाशौचयोस्तन्मध्ये दश- 
पिर्डदानायुष्ठानेऽप्यकादश्ाहकृत्यमेकादशाह पव भवति । तथा च 

“सद्यःशोचेऽपि"इति शङ्कवचनं पूरषभुदाहृतम् । अरत 'एव च कचित्तद्वा- 

धाथ “तृतीये तूदकं कृत्वा चतुथं भाद्धमाचरेत्^त्युक्त् । 

` (९) श्रपसुब्रह्मएयाः सुब्रह्मणयरहिता श्रवशिष्टाः भ्रस्तोत्-उद्रातृ- 

भ्रतिहतुंसामगाखरय एव स्तोत्रकारिणश्चमसं भक्षयेयुरिति तन्त्रवा- 
तिकषतः कुमारिलाभह्स्य मतमभोदाहतं ग्रन्थक । 

तथाहि-ज्योतिष्टोमे श्रयते- “परेतु होतुश्चमसः, प्र ब्रह्मण, 
दातृणाम्” । अत्रायं संदेः- किमेक एव धनं सोमशमसमृद्राता 

भक्षयेत्, उत स्वं भश्चयेयुः। श्रथ सुत्रह्मणएयवजिताष्डन्दोगा 

भक्षयेयुः, श्रथ वा सह सुब्रह्मएयेनेति । श्र त्रयः पक्षाः प्रस्फुरन्ति । 

उद्वातेकं एव ^चमन्तेन परदतृणाम्" इति श्त्या संयुञ्यत इति स 



श्राद्धकालविवेचनम् । ४६५ 

द्वादशाहाशोचकारिणां क्षत्रियाणां मासाशौचकारिणां शद्राणां 
चाचारोऽप्येवगेव । यदाशौचान्त्यदिनोत्तरदिने, श्रायध्राद्धादि तदु 
त्तरदिने च सपिश्डीकरणमिति। प्रायस्त्विदानीं क्षत्रियैः शद्रे 
दशाहाशौचपश्च एवा नुष्ठीयत इति तेषमेकादशादद्वादशाहयोरा्।दि 
धराद्धानुष्ठानमस्मिन्नपि पक्षे न विरुध्यते । शृद्राणां द्वादशाह पव 

सपिरडीकरणविधायकः विष्णुवचनं त॒ न मरणावधिकद्वादशादहपर- 

मित्ययुपदमेव वक्ष्यते । 

एवं नवश्राद्धङूपारयेकोटिष्टानि दर्शितानि। 

एकोदिष्श्रादे नवमिश्रश्रादकालविवेचनम् । 
दृदानीं नवमिश्राशि प्रद्श्यन्ते। यानि षोडशश्ाद्धानीत्येवं 

भ्रसि दधानि । तान्यप्यनकविधानि स्मयन्तं । तत्र ब्रह्मपुराशे तावत्- 

“नां त त्यक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश संख्यया। 

यतयं पञ्चमे चेव नवमैकादशे तथा ॥ 

तथा द्वादशभिमासे; श्राद्धा द्वादश संख्यया । 

एव भक्षयेत् सोमचमसमिव्येकः पक्षः । एकस्मिन्नुदतरि भक्षयति 
सति बहुवचनमनथंकं स्यादिति हेतोः षोडशत्विजः सवं वा भक्षये 
युरिति द्वितीयः। उत्कपंण॒ गःयन्तीत्युङगातार इति क्रियायोगेन 

.प्रस्तोता-उद्वाता-परतिहतां चेते त्रयो भक्चय्ुरिति तृतीयः पक्षः। 
मत्रेदं समाधानम्-- “रूढिर्योगमपहरति? इति न्यायादेक पवोद्रातात्र 

गृह्यते । बहुवचनोपपत्तय च प्रत्यासन्ना उपलक्ष्यन्ते । प्रत्यासत्तिश्च 
भरस्तोत-प्रतहत्रोरिव सुब्रह्मणयस्याप्यस्ति । सामवेदाध्यायित्वेन सुत्र- 

ह्मरयाहानरूपे तदीयकमंरयप्योहगातसमास्यायाः सत्वात् । तरमात् 
खत्रह्मस्येन सहिता्च्वारः समगाश्चमस्तं॒मक्षययुरिति शाबर 
भाष्याशयः। 

तात्तिकराणामाशयस्तु- चमसभक्षणस्थाने सदसि सुब्रह्मण्य- 

स्थाप्रवेशात्तेन विरहिता अवशिष्टाः भ्रस्तातु-उदुगात्-पतिदतृसाम 
गाश्चमसं मक्षयन्तीवि। ( 

५६ 



४६६ कालतच्छविवेचने 

कर्तव्याः शुचिभिस्तेषां तत्र विप्रास्तु भोजयेत्” ॥ इति 
भविष्यत्पुरारेऽपि- 

“श्मस्थिस्तंचयने श्राद्धं त्रिपक्षे मासिकानि च| 

रिक्तयोश्च तथा तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि षोडश ॥ इति । 

रिक्तयोः-() तिथ्या न्यूने षष्ठे द्वादशे च मासे । 

हन्दोगपरिशिषटे- 

"द्वादश प्रतिमास्यानि श्राद्यं षारमासिक्रै तथा । 

सपिरडोकरणं चैव इत्यतच्छ्राद्धषाडशम्”, ॥ इति । 

भायपमेकादशाहिकम्। `षारमासिके ऊनषारमासिके । पकं 
पूरव॑षट्कान्तगते षषठमासे, श्रपरमुत्तरषट्कान्तरगं ते तत्र । कियत्तिर्थि- 

न्युनोस्तयोस्ते इत्यपेक्षायां तत्रेव- 

“एकाहेन तु षरमासा यदा स्युरपि वा चिभिः। 
न्यूनाः सम्बत्सरश्चव स्यातां षरमासिकै तदा ॥ इति । 

श्रत्रैकाहन्यूनपक्षे पञ्चम्यां शतस्य तृतीयायां त्यहन्यूनपक्ष 
परतिपद्यनं षारमासिकद्वयमिति केचित् । मासो त्रायतां गृीत्वो- 
त्र ्रताहपूर्वतिथिपययन्त्रि श्त्तिथिसमुदायारमकश्चान््रः । तथेव लोक- ̀ 
प्रसिद्धेः । तस्य चेकाहन्यूनतोपान्त्यतिथावेव । श्रन्त्यायां पूर्तः । पवं 
5हन्यूनताप्यन्त्यपूवं चतुथं इति । तदयुक्तम् । “वारमासिकाग्दिके 
भाद्धे स्यातां पूवेयुरेव ते" इति हेमाद्विमाधवादयुदाहृतपेढीनसिवचन- 
विरोधात् । रत्र हि षारमासिकाष्व्किशब्द्वूनतत्परौ पूवे दयुशब्दश्च 

मताहपूवंतिथिपरः। “मासिकानि स्वकीय ए दिवसे दइदशेऽपि 
घा” पत्यत्तर्राभिधानात्। एतत्संरक्चणा्थमेव द्वितीयादिसतादेषु 

(१) रिक्तयोस्तिथ्योरेकथा तिथ्येति द्वि° पु° अधिकः पाठः। 



शआद्धफालपिषेचनम्। ४६७: 

क्रियमाणानां अथमादिमासिकत्वं च तत्त-मासाधिकरणकत्वावाधेन 

सिध्यप्वित्येतदथं शलपारयादयः पूर्वमनतिथ्यवधिकोत्तरश्ेततिथि- 

पयन्तन्निशत्तिथिसमुदायात्मकं माक्लमत्र बदन्ति। तत्तु तेषामेवाभि- 

प्रेतम् । एताशमेव षष्ठथधिकरशतत्रयतिथ्यालकं सम्बर्सरं दूषयद्धि- 
रस्मामिरुत्तरम"सधर्षादित्वस्येव॒ सकललोकप्रसि द्धविषयत्वात्तदधि- 
रोधेन साम्बत्सरिकप्रकरण॒ ए; दूगितम् }. 

तेनाद्यभृततिथि गृषीत्वैव निशत्तिथ्यात्मको मासः प्रथमादिः। 
तत्र॒ प्रथमादिमासिकानि मासे भवं मासिकमिति ग्युत्पत्या 

प्रथमादिमाक्लाद्यमृततिथिषु वा मवन्तु मासे ऽतीते भवं मासिकमिति 

इयुत्पत्या घा द्वितीयादिमासादयश्रततिथिषु । तेषां मृताहाधिकरण- 

कत्वात् । 

उनानि' तु ॒तत्तन्मासाभ्त्यतिथवेवोत्तरमासाद्रताहारपूयु- 

रेकाहन्यूनतःपक्षे। तद्ानीमेष तथात्वात् । अन्त्य तिथ्यन्त्यक्षशे हि 
मासपूत्तिः । निमन्त्रणरूपश्चाद्धारम्भकाले तत्परयोगकाले चेकाहन्यून- 
तैव । उपान्व्यतिथो तु तत्काले द्वधहन्यूनता । तेन यदेकतिथ्यमाव- 
प्रयुक्ता मासस्यैकाइन्थूनता तस्यां तिथावित्येकाहन्युन इत्यस्यार्थः । 
यत्तिथित्रयाभावग्रयुक्ता ज्यहन्यूनता तन्मध्ये प्रथमतिथाविनि त्रिभि 

 न्युन इयस्य । हेमाद्रो परिशिष्टवचनद्यं जातूकर्यंवचनस्वेन पठितम् । 

कालादशंमदनरलादिषु जातूकए्यवचनमेवं पटितम्। 

"द्वादश प्रतिमास्यानि श्राद्यषारमासिके तथा । 

ेपक्चिकाग्दिके चेति ्राद्धान्येतानि षोडश" ॥ 

इत्येतावदेव । अत्रा्यषारमासिकाब्दिकशब्दा ऊनमासिकोन- 

बारमासिकोनान्दिकिपराः। द्वादशानामपि मासिकानां पृथग्प्रह्णा- 

दिति च व्याख्यातम् । तत्र ्रेपक्षिकम्-- 



४६८ कालतच्वविवेचने 

“सूतकान्ते गृहे श्राद्धमेकोदिषठं परचक्षते । 
द्वादशेऽहनि मासे च श्जिपक्षे च ततः परम्" ॥ 

इति ब्रह्मपुराणात् , “व्ेपक्षिकं भवेद् बृन्त त्निपक्षे तदन्तरम्” इति 

भविष्यत्पुराणाञ्चावगम्यते | त्रिश्च इव्यधिकरणसपम्य नुरोधादूशृत्ं 

प्रवृत्ते इति कैशिद्वधाख्याततम्। केश्चिदेतदयुरोधेन तश्रेवातीत इति शोष; 
छतः । तद्धोजने प्रायधित्तविधानादपि त्रेपक्षिकं श्राद्धं गम्यते। 

तथाच 

भयान्द्रायरं नवश्राद्धं पराको मासिके स्प्रतः। 

पक्षत्रयेऽतिृच्दुः स्यात् षरमासे च्छु एव हि ॥ 

आग्दिके पादकृच्छुः स्यादेकादः पुनराग्िकिः" इति । 

शाब्दिक न्यूनाग्दिके। उनायमासिकं दवदत्रिमागोनपक्षौ च 
त्रिष्वपि मासेषु श्ोकगोतमगालववचनयोः कालादशांदयुदाहतयो- 
रवगम्यते । 

“एकद्वििदिनैरुनेखिभागेनोन एव वा । 

श्राद्ध न्यूनाग्िकादीनि कुर्यादित्याह गौतमः ॥ इति । 

“त्रिभिर्वा दिविसेरने द्वाभ्यःमेकेन वा तथा । 
श्राच्यादिषु च मासेषु कुर्याद्नाब्दिका दिकम् ॥ इति च। 

उने ऊनत्वे । श्रादिशब्दाभ्यां षष्ठद्वादशमासयोरुनषारमा सिको- 

नाद्यमासिक्योश्च ग्रहणम् । उनाद्यमासिकस्य द्वादशाहोऽपि काल 

उक्तो गोभिलेन-“मरणादुद्वादशादे स्यान्मास्यूने वोनमासिकम्” 

इति । इदमेव चोनमासिकं द्वादशाहपक्षमेव धित्य द्वादशेऽहनि मासे 
चेति ब्रह्मपुराणवचने एका रशादहध्राद्धमभिधाय “द्वितीयेऽदहि 

पुनस्तद्वदेकोदिष्टं खमाचरेत्ः इति मत्स्यपुराणएवचने च विहितं 

द्षव्यम् । दादशमासिर्कानां ख “मृतेऽहनि तु कत्तव्यं प्रतिमानं तु 
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वत्सरम्" इति वचनान्मृततिथ्यधिकरशकानां मासेऽनीते भवमिति 

उ्युत्पत्तावेवादयमरताहयावधिकोत्तरमृतत्तिथिपंयन्तमासखाश्चयरेन वो 

द्वितीयगप्रभूतितत्तन्मासीयमरततिथ्यधिकरणकत्वात्पथममाससम्बन्धि- 

सर्वा्स्ततिथो मासिकं पराभ्रोत्येव न यथा “वत्स न्ते सृताहनि््यु- 
त्पनञं वाषिकधाद्धम्। किन्वा्यमासिकं द्ितीयण्ृततिथौ द्वितीयं 
तुतीयम्रतितिथावित्यादिक्रमेण ढादशमासिकं शथमान्दिकितिथौ । 
आ्यश्राद्ध स्वेकादशेऽहि क्रियमाणं मासिकाद्धिन्नमेषेति प्राच्यग्रन्धेषु 

स्पष्टमेवो्तम् । मिताक्षरादिष्वपि विरोषानभिधानान्मासिकेष्वाद्य- 
शब्दस्य चान्यथा व्याख्यानादेवमेवः प्रतीयते । 

परमार्थतस्तु लोकप्रसिद्धवनुगुण श्राद्य्रततिधथि गृहीत्वेवः 

,्िशत्तिथ्यात्मक्चनन्द्रो मास्ये न तु तस्या श्रवधित्वमा्मुत्तरमृत- 

तिथिमांसघरिकेति। मसे भवं मासिकभित्येव च मासिकाय्यमासि- 
कादिशब्दव्युत्पत्तिः। समुदायान्तगंतयत्किञ्चित्तिथ्यधिकरणकत्वऽपि 

च माद्िकत्वं भवत्येव ज्योतिशोमस्येव वसन्तकालत्वं श्राद्धस्येवा- 

परपक्षिकत्वम्। तत्र प्रथमातिक्रमकारणाभावात्, “मृताहनि तु 

कत्तव्यम्” इत्यादिवचनाच्च तन्मासाद्यभूतायां सुततिथवेवादादि- 

मासिक्यनि कन्तव्यानि। 

तेन सर्वाद्यमृततिथावेवा्नवध्राद्धवत्कत्तव्यत्वेन प्राप्तं परथम- 

मासिकमेकादशे, श्राशौचोन्तरदिने वोत्छष्यते याक्ञवल्क्यवचने- 

“्रा्यमेकादशेहनि"ईति । युक्तं चेतत् । मासिक्षानां पूंविहितत्वाव् । 

यद्यपि च साम्बत्सरिकमष्येततपूवं विदितम--“श्रतिसम्बत्सर चैवम्?” 

दति । सम्बत्सरोऽपि च मासवत्पूवभ्रततिथिमेव गृत्वा । तथापि 

तस्थ वचनान्तरेषु सम्बस्सरान्त पवोत्पन्नस्य सर्वाद्यशरततिथो प्राक्षिरेव 

नास्तीति तदुत्कषपरत्वेनापि “श्रायमेकादशेऽहनि" इत्यस्य व्याख्यान 

मयुक्तमिव्युक्तं साम्बत्सरिकप्रकरणे। धवं च श्रयममासिकोनमा- 

सिकद्वितीयमासिकनैपकिकवृतीयमसिकचतुथंपञ्चमषारमासिक्षोन- 
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वारमासि र सप्तमाष्टमनवमदश्चमेकादशदादशमासि कनाद्दिकरानि षौ. 

डशधादधानि कमेत दधात्" हेम्रयराहतधुत्राधितः आदम. 
इप्युपपद्ते । श्रन्यथोनानां तत्तम सिकोत्तरत्व ्ेपक्षिकस्य च ्िती- 

योत्तरत्वं न स्थात् 

यत्त॒^“ततो दाद्शमिर्मासिः श्राद्ध द्वादश संह्यया" इतिवचना- 
न्मासान्तमवत्वं मासिक्रानां प्रतीयते । प्रथमस्याप्येकाद्शाहिकोत्तर- 

प्रतोतेः। 

तद्ग्यापाततः। मदनरतनादिषु तावद्. “तथा द्वादशभिमांसेः"इत्येवं- 

पाट लिखितः । पूरवपाटेऽप्येकादृशाहानां तदुत्तरत्वाद्श्ना तदुपपत्तिः । 

विश्वादशेऽप्यायमूततिथिकरालीमत्वमेव “मालिकानामायं चेकावेः 
इति स्प्मुक्तम् । । 

५मासेपृक्तं यदेकादशसु भृतदिनेष्वायमेकदृशाहे। 
न्यूना ध्वे यत्तदद्धं यदपि तद्परं दादशाहे त्रिपक्चे" इति ॥ 

क्षालादशंस्पूत्यथंसारादिष्वप्येवमेव । श्रत एव च षोडशधरादपक्षेषु 

बहुषूक्तष्वप्ययमेव पक्षो बहमियुक्ताद्रतत्वास्संपतिशिषटेयाद्रयतेः। युक्त- 
अायम्। तथाहि परिशिष्टोक्तः सपिराडीकरणान्तभावेन षोडशशधाद्धः 
पक्षः “श्राद्धानि बषोडशापाद्य विद्श्ीत सपिरडताम" इति वचनेन 

श्रलपारयादिमिरपि लिखितेन विर्द्धः। ब्रह्मपुराण्मविष्यत्युराणोक्त- 
पक्षावपि- 

“नवश्नाद्धादिश्राद्धानि न कृतानि तु यद्य वै। 
नाधिकारी भवेत्तक्न मासषारमासिकाग्विके" 

इति वचनात् षोडश्ाद्धाधिकारसिद्धधर्थानां नवध्राद्धानापर- 
स्थिसञ्चयनाद्धभाद्धस्य च षोडगधाद्ान्तर्मावस्यासमञ्चसत्वादस 
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यत्त-"अलच्ध्वा तु नवधाद्धं परतत्वान्न विमुच्यते" इति शेतत्व 
निर्वत्तकम्वं वद्धवसिष्ठेन नवधाद्धन भुक्तं तदपि सान्षात्पेतत्वमिब- 

कपोडशध्राद्धाधिकारसम्पादकद्वारक्मेव । 

श्रत एव व्याघ्रपात्- 

“देयानि वेश्मशुद्धधयथं नवध्राद्धानि यल्तः। 
ततः प्रतविशुद्धधथं शरताहनि तु वत्सरम्” ॥ इति । 

ताहनीति मसिकग्रहशं षोडशानामप्युपलक्षणम् + वेश्म 

शुद्धधथंता च नागरखरडाक्तनवसंख्यध द्धपक्षे लिङसमवायेन । तत्र 
सुत्युस्थाने भ्राद्धविधानात् । एवं सत्यकादशाहे श्राद्धं नवध्राद्ध- 

माद्यमासिकं मरको दिष्टं चेति। तत्र महैकोदिषटं ब्राह्मणालामेऽग्नौ 

कत्तव्यम्। तन्करणप्रकारश्च तथेकेकरद्ररूपप्रतोदश्यकान्येकादश, 
भिलितैकादशरुद्रङपप्रतादेश्यकमेकं घा, -तथेकेकवसुरूपपेतादेश्यका- 
न्यष्टौ मिल्लता्टवसुरूपप्रतादेश्यकमेकं वकोदिष्टमित्थाध्धुनातन- 
ग्रन्थेषु दृश्यमानमपि भ्रामािकमूलादशंनादुपेक्ितम् । 

ह्युक्तानि -नवमिश्चाणि षोडशक्ाद्धानि । 

नवनवमिश्रश्राद्धयोः प्रासद्धिकविवेचनम् । 
तन्मध्ये ैपश्षिकरपर्यन्तान्यादिताम्ेर्दाहदिनादारमभ्येकादशाहादिषु 

भवन्ति । श्रनाहिताग्नेस्तवेकागनेनिरग्नेवां मरणादिनादारभ्य। तदू- 

ध्वानि तूभयोरपि मरणदिनदिव । तथा द्ुन्दोगपरिशिष्टे- 

“श्राद्धमग्निमतः कायं दाहादेकादशेऽहनि । 

भ्रुवाखि तु भ्कुरवीत भ्रमीताहनि स्वदय” ॥ इति । 

श्ग्निमत इति बहम्निक पव गृह्यते । 

“भ्ररणादेव कतंव्यं संयोगो यस्य नाग्निभिः । 

दाहादूध्वंमशौचं स्यास्य वैतानिको विधिः» ॥ 
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इति -शहुवचनैकवाक्यत्वात् । श्रत एैकादशव्रहर्ं नवध्रद्धादी- 

नामप्युपलक्षणम् । धुवपदेन च तरेपक्षिकादूर्ध्वानि गृह्यन्ते । 

"ऊर्वं त्रिपक्षायच्छुा द्ध मृताहन्येव तद्भवेद् । 
श्रधस्त् कारयदाहादादितागनेद्धिजन्मनः* ॥ 

इति जातूकरयंवचनात् । एतानि च धोडशशाद्धानि स्वस्वकाले 
कत्तेव्यानीति मुख्यः कल्पः । श्रनुकद्पमाह मरीचिः- 

“भुख्यश्राद्ं मासि मासि अपर्याप्तावृतु प्रति । 

द्वादशाहेन षा कुयदिकाहे द्वादशाथवा?” ॥ इति । 

श्रपयाप्ती परतिमाक्ं धाद्धकरणासामथ्यं ऋतुमुख्यस्य चान्द्रस्य 
सौरस्य वा ऋतोशत्रासंमवातूवमृततिथिमारम्योत्तररृततिथ्यवधिक- 

त्रिशत्तिथिसमुदायात्मकमासदयं प्रत्येकेकं मृताहमतिक्रम्य तदुत्तर 

मृताहेऽतिक्रान्ते प्राप्तकालं च श्राद्धद्वयं कर्तव्यम् । कचित््रयपि । 
तत्रेकादशाहे आदं निव्॑योनमासिकं च स्वकाले द्वितीयमासिकं 
वैपक्षिकं च सह तुतीयमासिकेन, चतुथं सह पञ्चमेन, षष्टमूनषा- 
रमासिकं च सक्तमेन, श्रष्रमं नवमेन, दशममेकादशेन, द्वादशं चोना- 

ब्दिकेन सह, तत्तत्काल्न इति क्रमः। पूवेमप्युक्तम्-“नवमिध्ं त॒ 

षडुतून्" इति। श्र शोचोत्तरदिनम।रम्यानवच्छेदेन द्वादशमिर्दिनैरप- 
वुक्तानि वा षोडशकत्तेव्यानि ; “श्रपवगं तृतीया” इनि स्मरणात् । ̀ 
तत्राप्येकादशाहे आद्यम् , तदुत्तरदिने उना द्वितीयं च, तदुत्तरदिने- 

ैपक्षिकं तृतीयं च, तदुत्तरदिनेषु चतुथपञ्चमषष्ठानि, तदुत्तरदिने 

ऊनषारमासिकं सत्तम च, वत्तदु त्रदिनेष्वष्टमनवमदशमैकादशानि, 
तदुत्तरदिने द्वादशमूनाब्दिकं चेति द्वादशमिदिनैः षोडशधाद्धानि 
निवस्य तदुत्तरदिने सपिरडीकरणं कायंम्। श्रथवेकास्मिन्नेवाहि 
द्वादशे एकादशे एव वा द्वादशापि । मध्यवर्तीन्यूनमा सिकादौन्यपि 

दादशब्रहरेनेव यन्ते । द्वादशग्रहणं चेकाद्शादसूपेकादाभिप्रायेख । 



श्राद्धकालविवेचनम्। | 

हवादशाहरूपे वस्मिन्नाधन्युनान्येकादशेव । तस्यैकादशारै ११९. | 

पवं चेद्धिपू्ंदिनादौ यदा सपिरडीकरणाधं क्रियन्ते तदा यावन्ति 
स्वकालरृतावशिष्टानि तावन्त्येव दष्ट्यानि । ¶दं पक्षद्वयं सपिरडी- 
करणापकषंनिभित्तं तच्चारे विवेक्ष्यते । तद्भावे तु प्रतिमासं प्रत्यत 
वा । तथेकादशाहादारभ्य सम्बत्सरपर्यन्तं प्रतिदि नमेकस्मै ब्राह्मराय 

भोजनपर्याप्तान्नसहित उद्कुम्भो देयः । तथा च पद्मपुराणे- 

“उद् कुम्भश्च दातव्यो भक्ष्यभोज्यसमन्वितः। 

यावद्धपरं नरथे्ठ सतिलोद्कपूवंकम्" ॥ इति । 

देमाद्रथुदाहतस्टतिसमुश्चयेऽपि- 

“एकाद शाहात्प्रशृति धटस्तोयान्नसंयुतः । 
दिने दिने प्रदातव्यो यावत्स्याद्वत्सरः सुतैः" ॥ इति । 

शत्र पिरडदानमपि पाक्षिकमुक्तं पारस्करेण “भदरहरश्नमस्मै 
ब्रह्मणा योदङुम्भं च दद्यात्पिरुडमप्येके निपृणम्ति” इति । अस्मै 
प्रेताय प्रतोदशेनेत्यथंः । 

हारीतेनापि- 

“पृते पितरि कै पुत्रः पिरडं मेध्यं सम्रावपेत् । 

न्नं कुम्भं च विप्राय प्रेतनिदेंशधर्म॑तः” ॥ इति । 

परतनिर्दैशधम॑त इति प्रेतशब्देन परेतोदेशरूपेण धमेशेत्यर्थः । 

छतश्च वर्षान्तसपिरडीकरणयपक्षे । अत पव वचनम्- 

“प्रेतलोके त॒ बसतिन् णां वषं प्रकीत्तिता । 

श्ुत्ष्णे प्रत्यहं तत्र यतो हि भरयुनन्दन ॥ 

तदर्थमिदं शातेव्यं जलान्नमभिवत्सस्म्" ॥ इति । 

६० 
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यदा तु द्वादशाहादौ सपिरुडीकरणं छृतं तदा “रस्म 

' शत्येकवचनस्य विवक्षितत्वादेकस्यैवोदेशेऽपि नात्र प्रतशब्देनोदेशः । 

श्रचुमासिकवत्। सपिरडीकर्णापकर्षेऽपि च षोडशराद्धापकषंः । 

“भ्राद्धानि बषोडशादत्वा न तु कुर्यात्सपिण्डताम्” इतिषद्वचना- 

भावात् । प्रत्युतानपकषंमेवाह याक्ञवल्कयः- 

“श्र्वाकूसपिरडीकरणं यस्य सम्बःसराद्धवेत्। 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दधात्संवत्सरं द्विजः” ॥ इति । 

एतद्वशादेव सर्पिरुडनोत्तरं पूवंप्रयोजनासंभवेऽपि प्रयोजनानन्तरं 

करप्यम्। गोभिलोयध्राद्धकस्पभाप्ये त्वपकष्रकं स्कन्दपुराणवचनं 

लिखितम्- 

“द्रन्न' चैव सदशथ तु संख्यां कृत्वाब्दिकस्य तु । 
दातव्यं ब्राह्मणेभ्यस्तु यद्वा तन्निष्करयं च यत् ॥ 

ञ्पि श्राद्धशतेदंरेखदकम्भं विना नराः। 
दरिद्रा दुःखिनस्तात भ्रमन्ति च भवाणंवे॥ 

ततोऽपञ्ृष्य दातव्यं प्रेतस्याप्युदकुम्भकम्” ॥ इति । 

तद्यद्यपि समूलं तथापि न सर्पिरडीकरणनिमित्तापकपषंविधा- 
यकम् । याज्ञवल्क्यवचन विरोधात् । किन्तु यदा कदापि सपिरडीकरणे ~ 

प्रत्यहं सोदकुम्भान्नद् न।शक्तेनेकस्मिन्ञेव दिने श्रामेन निष्कयेणापि 
वापरृष्यापि तावत्तत्कर्व्यमिन्येवं व्याख्येयम् । अत्र च क्रचिदुद्- 
कुम्भस्यान्नसार्त्यं यद्यपि श्तं तथापि शुणपधानभावाविवक्षयान्नं 
चोदकुम्भश्च देय शृत्येतावन्माज्रं विवक्षितमित्येष उदङुम्भ ददमन्न- 

मिति पृथगेव त्यागः क्तव्यः । 

श्रयं च सादकुम्भान्नत्यागः श्रद्धर्प पव तोदशेनान्नस्य 

तत्स्थानीयस्य बा द्रव्यस्य श्रद्धया त्यागः धराद्धमिति मिताक्षरो्तस्य, 
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वरः शस्वीकारपयंन्तः पितूयुदिश्य द्रव्यत्यागः श्राद्धमिति कद्यत- 
रुतस्य, स्ंवोधनपदोवनीतान् पित्रादँशतुर्यन्तपदेनोदिश्य हशवि- 
स्स्यागः धाद्धमिति श्रलपारयुक्तस्य वा, श्राद्धलक्चषणस्यात्रापि 
सत्वात् । यदाप्याद्यन्त्ययोः पिरडपितृथक्ञपिव्येष्टिसोमयागगतपिर्ड- 

दानेषु पवंयोश्च पित्राद्युद् श्यकभारतादिभ्रसिद्धदिरणयादिद नेषु 

चातिष्यापक्षत्वात्लंन्यालाचदुमूतदेवाषदिधाद्धषु चान्यापकस्वान्म- 
यान्यत्र प्रपञ्चितं मन्त्रत्ववद्भियुकधाद्धप्रसिद्धिविषयत्वं धाद्धलक्षण- 

मद्धीक्रियते तद्!पि हासेतपारस्करादिभिः श्राद्धप्रकरणपाठेन तत्पसि- 

द्धवगमाच्द्धुद्धत्वमस्यापि भवत्येव । सत्यपि च श्राद्त्वे पिर्ड- 

दारस्य वचनादेव पाक्षिकत्वेऽप्यन्येऽष्यंद् नादयः श्राद्धधमां श्र न 

भवन्ति । श्रस्यापि सम्बत्सरं यावद्हरहः क्रियमारुत्वेन नित्यत्वात्। 

“श्रहन्यहनि यच्छ्राद्धं तन्नित्यमभिधीयते” इति भविष्यत्पुराणात्, 
निल्यश्राद्ध च "नित्यध्राद्धमदैवं स्यद्ष्यंपिरडविवजितम्” इति बृह- 

स्पतिवचनात्, “नित्यं तावत्परवक्ष्यामि श्याव, हनवजितम्? इति 

मत्स्यपुराणाच्च श्राद्धधममंनिषेधावगतेरिति श्रूलपारिः। 

तदयुक्तम् । श्रहन्यहनि यद्चोदितं तन्नित्यमित्यभिधाने “कु्या- 

द्हरहः श्राद्धम्" इति तादश धोदनाचोदितस्येवावधिविशेषानुपा- 

दानाच्च । जीवतो नियोञ्यत्वासंमवेन जीवनावधिष.सकलाहव्यापिन 

पव प्रतीतेः । श्रस्य च ताद्रशत्वाभावात् । ् रन्यथा- 

“द्मश्वयुक्छृष्णपक्षे त॒ राद्ध .ङयादिने दिने । 

कासिकं सकलं वापि" त्यादिविहितश्नराद्धानामपि नित्यश्नाद्ध- 

त्वप्रसङ्गात् । 

निरंयामृते व॒- * 
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(द्दैवं पावंरघ्राद्धं सोदकुम्भमधम॑कम् 

कुयत्पित्याब्दिकाच्द्धाद्ात्संकट्पविधिनान्वहम्" । 

इति गौोतमवचनमर्ष्यावाहनादिधाद्धीयधर्मनिवत्तेकसुदाहतम्। 
सपिरडीकरणात्पूवं चैतत्करियमाणमेकादिषटविधिना तदध्वं पावंश- 
विधिनेति चोक्तम् । पितृव्येश्प्येवमेव । श्रधर्मकं कतु^मोक्त्नियम- 
रहितम् । श्राप्रत्यान्दिकात्। यदा पावंशं तदाऽदेवमित्य्थंः। संकल्प- 

विधिश्च- 

“लसांकलपं तु यदा ऊुर्यान्न कुयत्पात्नपुरणम् । 

नावाहनाभ्नो करणेन पिरडान्विकिरन्न च” इत्यादिः । 

मया तृच्यते । कत्लविधानत्वात्परायथित्ताङ्विष्णुध्ाद्धवदन्न 
ध्राद्धधर्मानतिदेशः। या हि क्रिया विधीयते सा क्रिया यैर्विनान 
निष्पद्यते तत्साधनसामस्त्यं कत्ल विधानत्वम् । अजन च पात्रस्वीकार- 

पर्यन्तो यागविशेषो ददातिना विधीयते । तन्न च त्याज्यं देवताविशेषः 

पात्रविशेषश्चापेक्षितः। तच्च सवंमव्रोक्तमेव । “नामगोत्रे पितृणां त॒ 

प्रापके हव्यकव्ययोः”? इत्यादिभिः सामान्यतः पिज्यकमाङ्ुत्वेनोकानि 
नामगोत्रविशिष्टोदेशप्राचीनावी तित्वदक्षिणामुखत्वानि । द्नरूपत्वा्च 

दानसामान्याङ्मूता गन्धमाल्यादिमिः पाश्चपूजेत्येतावत्परं मवति । ` 
एक एव च समनन्तरमत उदेश्यः सपिर्डीकरणादृर्वमपि । ̂ “तस्या- 
प्यन्न' सोदकुम्भं ददयाद्रषं द्विजन्मनः” इति तस्यापीत्येकवचनात्, 

“पिणडमप्येके निपृणन्तित्येकपिरडोपदेशाच्च “यः सपिगडीकृतम्” 
इत्यस्यापवादात् । वचनं त्वनाश्वसनीयम्। अनन्विताथंत्वात्प्रसिद्ध- 

गौतमीये श्लोकरूपत्वेनासंभावितत्वाद् ¦ शोकगोतमस्यापि  केशि- 
हिखनेऽप्य्रान्यसम्वादाभावात्। 

एवं नवानि नवमिभाणि चेकोदिष्टानि दरितोनि 
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एकोदिष्टभादे पुराणश्रादकालवषिषेचनम् । 

पुराणानि तु पाक्षिकाय्दिकतीथं प्रहःलयादिश्राद्धगतानि। एषु 
च सवं्वप्येकोदिष्ेष्वितिकत्तग्यताकाङ्श्चया "श्रदैवम्'दत्यादिभरिश्चि- 
त्पाचंणधमंपवुदासद्शंना्च पावंश॒वर्मातिदेशे सति तत्र विशेषा 
विदितांः। 

यथा यज्ञवदल्क्पः-~ 

^एकोदिषं देवहीनमेकाष्ये पवित्रकम् । 

श्रावहनाञ्नो करणरदहितं ह्यपसथ्यवत् ॥ 

उपतिष्ठतामश्षय्यस्थाने विधरविसजने । 

" श्रभिरम्यतामिति वदेदुब्रयुस्तेऽभिरताः स्म ह” ॥ इति । 

कात्यायनोऽपि--“पकोऽघं एकं पवित्रमेक्ः पिरडो नात्राहनं 

नानो करणं नात्र विश्वेदेवाः स्वदितमिति तृ्तिगरघ्नः सुस्वदितमित्य- 
नुक्ञावचनमुपतिष्ठतामिव्यक्षय्यस्थने श्रभिरम्यतमिति विसलगं अ्रभि- 
रताः स्म इत्यपरे” इति । 

शत्र चार्घ्यं पिरङडेकत्वश्रवशं न्यायप्राप्तायुवाद एव देवतैकयादेव 

, सिद्धः । यद्यपि त्वेकत्वश्रवणमपि तथेति केचित् । तथा हि ““वित्रा- 

न्तर्दितेष्वप शसिच्य"शइत्युक्तत्वात्पत्रद्रारा अध्यांदकसंस्कारकं पवि- 

म् ! तच्च “श्रखी कुशं कुशो दमैः पवित्रम्"' इति कुशसामान्यपर्या- 

यत्वे सत्यपि नान्न तन्मात्रम् । किन्तु- 

“छ्यनन्तगमिणं साग्रं कोशं द्विदलमेव च । 

परादेशमाननं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्" ॥ 

इति श्वरूपविशेषेण पवि्रसंशब्दनवत्कमाङस्वेन च परिभाषितं 

कुशदल विशेषद्वयात्मकम् । वाक्येन होमप्रकरएपाटनबाधात्। तष 
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दलदयात्मकमेव न तु दलद्योपेनकुशद्रयात्मकमिति साधितं मयाश्व- 

लायनसूत्रयिवस्णे। त ग्रहतो पितुपावणे पात्रये पचिश्र्रयसूद्भा- 
वेऽप्यत्राष्य॑पात्रेकयादेकपेव पधित्रं मवति । द्योरथ॑लपेन बाधात् । 

यत्त॒ शृलपाशिना--“एककरणसाध्ये एकोदिष्टा पूवे प्रा्तैककर्म- 
धर्मांणामेवपिक्षणात्पितृथागा ङुस्यैकस्थेव पवित्रस्यात्रा तिदेशः पिता- 
महपपिताम्यागाङ्खयोस्तु पवित्रशोरतिदेश पव न” इत्युक्तम् । 
तदम्यासङ्ूपत्वा्ञानात्पितुपितामहप्रपितामहयागानां शाख्रीयमेद- 
प्रान्त्या । पवित्रषटूकस्योत्सगिकातिदेशाभिधानं च तदीयं मातामहा- 
दियागानां पितामहयाग तुल्यस्वभ्रान्त्या । तेनाभ्यस्तैककरणमूतपित्- 
पार्वराधमन्तिगंतानां त्रयाणां पवित्राणां संमावितातिदेशार्नां भ्ये 

दयोद्धार्लोपाद्वाध श्येव वक्तव्यम् । तेनैकं पविशभित्यप्युवाद 

एवेति। | 

तदयुक्तम्। दलेक्यस्याभरा्स्तद्विधायकत्वात्। पयित्रशब्दो हि 
“श्रथ पवित्रे करोति?ईति बाजसनेयिव्राह्मणे अर्थवदासाद्यपवित्रे कृत्वा 

त एव “बर्हिषः प्रादेशमाभ्े पवित्रे कुरुते, पवित्राभ्यामाज्यस्योत्प- 
वनम्” इत्यादिषु पारस्करगोभिलाश्वलायनादिसूतरेषु “पवित्रेस्थो 
वेष्एव्यो", इति मन्ते च द्विवचनान्तः प्रयुज्यमान पएकैकदलवचन पव 

गम्यते । तेन परिशिषटगतमेकवचनं समुदायाभिप्रायं राजसूयवत्। 
न तु तद्शाइलद्भयसमुदाय एव तस्य वाच्यः श्ुत्यादिषु बहुषु ` 

ल्क्षणाप्रसङ्गात् । पतेन परिशि्रवचनारलद्यम्यासक्तमेव पविज्नत्वं 

द्विवचनान्त एव तु विधिगते मन्त्रगते च पवित्रशब्दे ऽवयवभूतदल- 

लक्षणेति शलपारथुक्तिनिरस्ता । 

न च होमाङ्गपवितरादेकेकदलरूपाद्धिश्नमेवेदं सांकेतिकं दल्लद्वय- 
ङ्पं पवित्रं तस्येव प्रसङ्धनान्यत्रापि विनियोगसंभवेन मेदे प्रमाणा- 
भावात् । ततश्च यद्यपि द्वित्वविरिष्टस्येव दलरूपस्य पयित्रस्योत्पन्ञ- 

त्वात्यरिमाषारूपपरिशिष्टवचनाश्च पावंणोऽपि पवित्रश्दात्मतिपात्र 
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दलद्वयङूपं पविघ्रं गृह्यते। 'तथाप्येकोदिष्ट एकस्मिन् पाने ढे दले 
भरा्रयातां न त्वेकं तद्विधानाथंमेकं पवित्रमिति । 

वस्व॒तस्तु सामान्यतः पित्रेऽयुगमक्लं्याविधानात्, “तिखस्तिसखः 

शल्ञाकास्तु पितुपाश्रेषु पाणे, इति चतुविंशतिमताच्च पावंशो 

प्रतिपात्रमेकेकदलात्मकानि त्रीणि ्रीणि पवित्राणि ¦ मन्स्तु तत्रापि 
द्विवचनान्त पव मवति । प्रकृतावेव “श्रथापि रीरि स्युः इति 

तरयाणां पषित्राणां श्रुतो विधानात् । तत्रापि च “छुशो चिनत्ति 
पचितरेश्थो” इति “जीन्वा" इति कात्यायनेन मन््रस्य विनियोगात् । 

गुणभूतवचनानुरोधेन क्षपवेत्थ॑प्रातिपदिके संकोचादेः पाशमन्त्रव- 
दन्याय्यत्वाञ्च । प्रकृतौ चोहाभाव।त्) तद्वदेव पावशेऽप्युपपत्तः। 

तथा च दलत्रयपापतावेकदलविधिरेकोषिष्टे। 

तथा च चतुर्विशतिमतम्--“पकोदिषटे शलाकेका निधायोद्कः 

माहरेत्" इति । 

हेमाद्विणा पि“पकं पवित्रमेकशिखं पवित्नम्”इति व्याख्यातम् । 

विष्णुरपि-“श्रथाशौचन्यपगमे सुस्नातः सु्रक्षालितपाणिपाद 

श्राचान्तस्त्वेवं विधान् ब्राह्मणन्यथाशक्तयुदङ्मुखान् गन्धमाल्यवसखा- 

लङ्धारादिभिः पूजितान् भोजयेदेकवन्मन्धान् हेतेकोदिष्ट उच्विष्टसंनि- 

धावेकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिर्डं निवपेत्, भुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु 

दक्षिणयाभिपूजितेषु परेतनामगोत्राभ्यां दत्ताक्षय्योदकंषु चतुरङ्गल- 

पृथ्वीसतावदन्तरास्तावदधःलाता वितस्त्यायत। स्तिः कषु कुर्यात् । 

कषां समीपे चामित्रयमुपसमाधाय परिस्तीयं ततरेकैकस्मिन्ना- 

हुतित्रय॑ जुहुयास्सोमाय पितुमते स्वधा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय 

स्वधा नमः, यमाय ङ्रस्वते स्वधा नमः, स्थानत्रये च प्राग्वत्पिरड- 

निर्वपणं च ऊर्यात् । ततो दधिधृतमांसैः कपूःत्रयं पूरबित्वा एतत्त 

इति जपेत् । एवं मृताहे भ्रतिमासे कुयत्" इति । | 
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शत्र च ^“पकवन्मान्हेत” इति बहुवचनान्तपितुपदोपेतेषु 

अन््ेष्वेकवचनो होम उक्तः स न प्रक्तैकादशादिकेशोदिष्मिप्रायः। 
नाप्येवं मृताह इत्युक्त पिरडीकरणएपूवं माविमासिककाददिएामि- 
परायः । तद् नीमवस्थाविशेषरूपपितृत्वालामेन तद्व चिप्रितुपदोपेतानां 

मन््शां तेष्वपवृत्तः। अत पव प्रोतश्राद्धषु पितश्निषेधद्वारा 
तद्युक्तमन्तरनिषेधो वक्ष्यमाणो न्यायग्राप्ताजुवाद एव । 

ने च जञनकपुरुपवचन एव मन्त्रगतः पितशब्दोऽस्तीति वाच्यम्। 
तथा सति बहुवचन.न्वयाथं पितामहप्रपितामहलक्षणापत्तेः । 

तस्याश्वेकेनेव पितुन्वेन सवेषु मुख्यत्वोपपत्तावन्याय्यत्वात्। श्रत 
एव म।तुश्राद्धं पितुप्रातिपदिकस्थान्ह उक्तोऽन्वष्टक्ये वृक्तिकारा- 
दिभिः। यत्र तु जनकपुरुषवाचिबहुवचनान्तपितुशब्द पेते शुन्धनमन्त्र 

ञन्यत्र चैवंजातीयके उ्प्रसह्स्तस्यापि प्रेतश्र दधेष्वव्रनेजनादिनिषे- 
धाटरेतशब्देनैवादेशविधानाच्च तेष्वपरवुत्तिः। 

तथा चांश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट-- 

श्रेतश्राद्धषु सवेषु न स्वधा नाभिरः्यताम्। 
स्वस्त्यस्तु विखजेदेवं सकृत्प्रणववजिनम्॥ 

एकोदिष्टस्य पिर्डे तु श्रुशब्दो न शुञ्यते । 
पितृशब्दं न युञ्गौत पिनुहा चोपजायतेः' ॥ इति । 

“छनुदकमधूपं च गन्धमाल्यविवजितम्। 
नवश्चाद्धममन्त्रं च पिरुडोदकविवजितम्" ॥ इति । 

श्रनुदकमन्य॑म्, पिरडोदकमवनेजनप्रत्यवनेजनरूपं तेन विवजि- 

तमिति देमाद्विणा व्याख्यातम् । हेमाद्रथदाहतस्षत्यन्तरेऽपि- 

'“द्शिषो द्विगुसा दभां जपाशीः स्वस्तिवाचनम् । 

पितुशबदश्च सम्बन्धः श्भशब्दस्तथेव च । 
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पात्रालम्मोऽवगाहश्च उत्सुटकोलेलनादिकम्। 

तुिप्रश्चश्च विकिरः शेषप्रश्चस्तथैव च ॥ 
दक्षिणा विसगंश्च सीमान्तगमनं तथा । 

श्रष्ठादश पदा थास्तु प्रेतधराद्धं विवजयेत्” ॥ इति । 

यद्यपि प्रवित्रह्मरा प्राप्तः पवित्रच्छेदनमन्त्ो द्विवचनान्तपवित्र- 

शब्दोपेत पकदलविधानादे कोरि ष्टे एकवचनोहविषयः कथञ्चिधभ्येत 

तथापि बहुवचनानुपपत्तिः । तक्माद्मसङ्भत्ुयशेकोदिष्ामिप्रायोऽय- 

मूहविधिः। 

शत पव सत्यप्येकोटिष्रयक्रमे पुनरतरैोदिष््रहणम्-“एकवन्मन्त्रा 
नहते" इनि । सोऽपि च तेप्येव मन्त्रेषु येषु समुदितपित्राचमि- 
प्रायेण प्रनोगाद्रहुषचनं समवेता्थं “नमो वः पितरःइत्यादिषु । न तु 
येषु प्रत्येकं प्रयोगादसमवेतारथं तेप्वष्वसमवेतारथत्वादेव । 

यथार्ध्यपा्रेषु निल्लावाप्रसन्मे । यथा वा “पद्रः पितरो वासः” 

इति जल्पन् पृथकश्गिनि ब्रहमपुराणादुक्तपक्षाश्रयरो “तद्वः* इति 

मन्ते यद्यपि चैका सामान्ये *श्रभिरम्यताम्'इति विसजंनमन 7 

याक्घवरप्चन्नात्यःनः दि रि्विद्धितः। गोभिलैन तु “श्रभिरम्यतामिति 

विजनम्? इत्यभिधःय ""पनतपरतधाद्धम्” इत्यभिधानात् , प्रतश्राद्ध- 

पि विशेषतस्तथाप्याश्व्नायनानां प्ेतधाद्धेषु स न मवति विशेष- 

 तरत्र तं निषिध्य तत५रिशिष्टे मन्धान्तरविधानात्। इत्याद्यस्तु 

कालनिणंये प्रासङ्गिकम् । 

द्रथ सपिण्डीकरणकाला विविच्यन्ते । 

तत्र सा्चिकेन पिरुडपितुयज्ञाधिकारिणा तावत्छंभवे भ्राश, 

चोत्तर दिनमारभ्य द्वादशसु दिनेषु षोडशश्राद्धानि पूर्वोक्त विधया 

विधाय तदुत्तरत्रयोदशदिने पितुपितामहभरपितामहान्यतर स्य मातरा- 

दीनां च तत्काय॑म् । तदुत्तरापतितायामभावास्यायां पिरुडपितुयज्ञः । 

६१ । । 
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दरशत्पूं ताचत्काला्तंभवे “एकाहे द्वादशाथवा"ति पक्षेणाशोचोत्तर- 
दिने तन्शरेण पोडशश्रादधानि विधाय तदुत्तरदिने दशादर्वाग्यत्र कापि 

वा दिने सपिण्डीकरणं त्वा दशं पिरुडपित॒यज्ञः । द्वादशदिन पव 
दर्शापाते ततेव सपिरडनं पितृयज्ञश्च । श्राशौचान्त्य दिनोत्तरदिने एव 
दर्शापाते तु तघ्रेव षडशश्चाद्वसदितं सपिरडीकर्णं कृत्वा पितुयज्ञः 
कायैः । सपिरुड़ीकरणमकृन्वा पितुयज्ञस्य कन्तु मशक्यत्वान्शछुतपितु- 

कस्य चतदकरणे प्रत्यवायात् ¦ तथा च जाबालः- 

“नासपिरड्याभ्रिमान्पुत्रः पितृयक्ञं समाचरेत् । 
पापी मवत्यकु्वन् हि पितृहा चोपजायते" ॥ इति । 

“एकादशाहं निवस्य अर्वाग्दर्शाद्यथादिधि 

प्रकर्वोता्चिमान् विधो मातापित्रोः सपिर्डनम्" ॥ 

इति छन्दोगपरिशिष्रमप्येतदभिप्रायकमेव । “श्रधिमानर्वाग्द शात्? 

इति चोक्तेः । तथा च दर्शात्पूवं सपिण्डीकरणस्यावश्यकत्वे- 

'“सपिरडीकरणं कु्यत्पूवं दशं ऽभि मान् सुतः। 

परतो दशरात्रस्य पूणं त्वब्दरे तथेतरे” ॥ इति । 
भ्या तु पूचमःावस्या मु<:.दाहशमी भवेत् । 

सपिरडीकरणं ~ यां कुयदिव सुतोऽथिमा ॥ 

६ति च जाबालदहारितोक्ततत्कालस्य च दशंरूपस्य व्शरा्रस्य | 

परतः पूवं दशंत्यन्वयेन सृताहावधिकदशमीत्वोक्तया त्वाशोचान्त्थदि- 

२. चन्तरशः विदश विषयत्वाहुग्ययधानेऽप्रवत्तस्तत्कालापेक्चायां “सपि. 
ग,डीकररः मासिकाथंवदद्वादशाहं राद्धं कत्वा त्रयादशेऽहि कयः त्*दति 

विष्णक्तस्य षोडशशराद्धव्यासद्वादशदिनोत्तरदिनस्य “द्वादशाहे त्रिप 
वा"इत्यारिवचनविहितस्य मृतिदिनावधिकद्वादशदिनस्य श्रा सामा- 

न्यविहितस्येवात्रापि प्रवृत्तः बाधकाभावात्। "अर्वाग्दर्शात्” इति 
सामान्योक्तरेतत्कालोपसंग्रहेऽप्यविरोधात् । “यथाविधि” इत्युक्त्या 
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४, शोचि भ्रत्युत तस्येव प्रतीतेश्च । श्रत पएवाशौचदिनान्तरदिन एव दशसूपे 
+ € न > तत्रेव तच्कत्त॑ऽयताथं पृथग्ज्ञाबालवचनं हारी तवचनं च । 

ठेमदविस्तु-श्र्वाग्दर्शात्” इत्यस्य स्वतन्त्रकालविधायित्वं 
मत्वा ““दशाहोत्तरं द्शादर्वाम्यत्किश्िदप्यदहः. सा्चिकस्य कत्त सपि. 

रडीकरणकालः इत्याह् । 

न चः वचनान्तरविहितसंभवत्कालोपसंग्रहेशोतदचनपत्रत्तावप्य- 
स्यानर्थक्यम् ! ओओच्सगिकवर्षान्तकालवाघेनापकर्षाथत्वात् ] नासपि- 
रञ्यति वचनमपि किन्तु सपिरडनं छृत्वाऽनन्तरागते काले त्राचरे- 

भ ट € | 

देवेति व्यक्त्यापकषांथंमेव । सपिर्डीकरणं विना पितुत्वव्याघ्यभावा- 

देव श्रतार्थ॑स्य प्राप्त्वम्ठ् । तत्र निम्दानन्वयाश्च | 

पुत्रग्रह्णाच्च मतुरपि सपिण्डनस्यापकषः। श्रत एव स्पष्ट 
मुकम्- “मातापित्रोः सपिरुडनम्'' इति । मातुरपि च पितुत्वभ्राप्तिः 
ाद्धाथमिव पिरडपितृयज्ञाथंमप्यपेश्चितैव । तत्पिरुडप्वपि तस्या 
शरंशभागित्वात् । "एकत्वं सा गता भन्तः पिरडे गात्रे च सूतके* इति 
सामान्यवचनात् । 

न चैवं श्राद्ध श्व पिरडपितृयक्ञेऽपि सपल्लीकत्वेन पित्रादीनां 

' निदेँशापत्तिः । तं विनाप्यंशभागित्वोपपत्तमांतु मातामहेन सपिर्डने 
तत्पिर्ड इच । ““पकमूत्तित्वम्ः' इत्यादिवचनात् । अन्यथा माता- 

महाशभागित्वाथं तस्यापि सदुदितृकेति निद्र शापत्तः । प्रप्चयिष्यते 

चेतदन्य्न । श्र्वाग्दरशादिति समान्योक्त्या च मृतपितृकसा प्निकस्य 
दृशंश्राद्धमप्यावश्यकमिति तदर्थमपि पित्रादिसपिरडनापकषं इति 

गम्यते अत प्व- 

“नासपिरड्याभ्चिमान् पुत्रः पितृयज्ञं समाचर् । 

न पाव॑णं नाभ्युदयं कुव लमते फलम्" ॥ 
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इति हेमाद्रथ दाते प्रजापतिवचनेऽवश्यकन्त॑ग्याभ्युदयसाह- 
चयण पावंणमप्युपात्तम् । श्रत एव च पु्रमानापितृग्रहणस्याप्युप- 

लक्षणत्वात् पौत्रादोनापि पितामदादेरपि सपिरएडनमभ्युदयाथं मिव 

दर्शश्राद्धपिरुडपितृयज्ञाथं करत्तव्यमपकषंण । पितामहादि पिवृत्वप्रा- 

रपि तदर्थमपेक्षितत्वात् । 

एतेन “मन्त्रवजं शद्राणां दवादशेऽहि” इति विष्णुवचनेन मति. 

विनावधिकदादशादे शद्राणां सपिरडनापकषविधानस्यापि दशंधा- 

दार्थत्वात्सच्चुद्रस्यापि दादशाहोत्तरं दर्शापाते कशंधराद्धावश्यकत्वं 

द्योतितं वेदितव्यम् । अरत पव दशंशराद्धकारिशद्रविषयमेतदिति 

दधैरपि कैधिदुक्तम्। तदुद्राय च सच्चुद्रस्य पञ्चदशाहवदतिस- 
च्द्रस्य दशादरूपाशोचकालसंकोचस्यापि विधानमेतह् द्रव्यम् । 

तेन दशपिरडदानस्य जातन्वात्कथं शद्भस्य द्वादशेऽहि सपिरडीकरण- 

विधानमित्यनोचित्यमपि मतिदिनावधिकद्वादशाहव्रहरोऽपि परिहतं 

वेदितव्यम् । 

वस्तुतस्तु “दादशेऽह्धिदत्यनेन न सृताहादुद्रादशेहीत्युच्यते किन्तु 

सम्बत्खरान्ते सपिण्डीकरणं सवषां मुख्यपक्षेण विधाय द्विजातीनां 
मासिक्रानामर्थः प्रयोजनं प्रेतभावनिचृत्तिस्तदच््धाद्धम्। गणाभि- 

प्रायमेकवचनम्। षोडशश्राद्धानीति यावत्। अआशौचापगमोत्तरं 
दवादशस्वदस्सु पूर्वोक्तविधया कत्वानन्तरे ्रयोदशेऽहि कुर्यादित्यप- ` 

कषंपक्षं विधाय शृद्राां तु न तस्मिखयोदशे किन्तु तत्पू॑दवादशदिन 
एव तन्न कत्त॑व्यं मासिकं दृत्वेत्युच्यते। मासिकथेवादित्यादि पूव 

वचनकवाक्ष्यत्वात्। अत एव ग्रंऽपि मृतिसस्बत्सरेऽधिकमासापाते 
तेष्वेव द्वाददिनेष्वधिकमेकं दिनिमधिक्रमासकन्तव्यमासिकाभ्यासाथं 

वद्धंयित्वा चतुर्दशे दिने सपिरडीकरणानुष्ठानं द्विजानाम्, श्रां त॒ 
योदश इत्युक्तम् । सम्बत्सराभ्यन्तरे यद्यधिकमासो भवेत्तदा 

मासिकाथं दिनमेकं वद्धयेद्विति । 



भादकालाष्चनम्। ४८ 

तेन साभिकेन पिरडपितृयज्ञाधं दरशश्राद्धाथं वाशोचापगमोत्तर- 
द्वाद दिनानन्तरत्रयोदशदिने सृनाहादुद्टादशादे दर्शरूपे मृताहावधिकेै- 

काद्शारे घा द्विजातिना सपिण्डनं कार्यम् । यद्यस्य प्रतिबन्धकः 
वशादेषु कालेषु तन्न जातं तद् त्रिपक्तादिषु वक्ष्यमारेषृत्तरकालेषु 
तत्कत्तंव्यम् । तदाह साच्चिक प्रत्य गोभिल्षः- 

“द्वादशाहादिकालेषु पमादादननुध्ितम्। 

सपिरडीकरणं कुर्यात्कालेषू तरमा विषु" ॥ इति । 

इदं च वचनं प्रकरणात्सामर्थ्याश्च साभ्चिककत्तं विषयमेव । 
तस्येव दरशंकक्तंऽयादुरोधन द्वादशादादयो मुख्याः काला इत्युकल्प- 
त्वेनोत्तरे विधातुं युज्यन्ते न तु निरभ्निकस्य । तस्य हि वषांन्त एव 
भुख्यः, पं एव त्वशक्तिबृद्धया्नुरोधोपाधिका श्रनुकल्या इति । 
निरम्रिकेन त्वाहिताञ्नः प्रेतस्य सपिरडीकरणं मृतितिथ्यवधिकः. 
तृतीयपक्षे कत्तभ्यम्। तथा च सुमन्तु- 

“प्रेतश्चेदाहिता्िः स्यात्करत्तानचियंदा भवेत् । 

सपिर्डीकरणं तस्थ कृयान्पक्षे तृतीयदे'' ॥ इति । 

लधुहारीतोऽपि- 

“द्मनच्चिस्तु यदा वीर भवत्कुयत्तिदा गृही । 

प्रतश्चेदभ्चिमास्तु स्यात्तरिपक्षे वै क्षपिडनम्"” ॥ ईति । 

श्त्र चाधिकरणसप्तमीवशात्तृतीयः पश्च; सकलः खपिरएडीकरण- 

कालो न तु तत्पूत्यंनन्तरासरततिथिस्जातीया तिथिः । तस्वास्तदराह्म- 

त्वात् । पवं त्रिमास्रषरमासादिष्वपि । प्रेतश्चाद्धनिषिद्धितिथिनक्षता- 

दिकं त॒ परिहत्य तत्र तन्का्य॑म्। श्रमुमाहिताश्निप्रतविषयं कालं 

प्राच्या न लिखन्ति । एतस्य च कालस्य यथा सा्चिककनु निमित्तेन 

कालेनान्तरृनिमित्तकत्वाद्राध इति „ कततुरनग्निकत्वं न्यायप्रा्त 
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विशेषणं तथा वक्ष्यमाणेन वृद्ध्युपस्थितिनिमित्तकेनापि कालेन बाधो 
दष्टव्यः। उभयोनिरभ्चिकत्ये सम्बत्सरपूत्यनन्तरद्ततिथिमुंख्यः 
कालः । 

तदुक्तं मविष्यत्पुराशे- 

सपिंडीकरणं कुथां धज्मानस्त्वनच्चिमान्। 

अनाहिताग्नेः प्रेतस्य पृणंऽब्दे भरतषंम” ॥ इति । 

अत्र च पृं हति पृतिक्षणविशिषस्या धिक्ररणत्वनवीतेः क्षणस्य 

चाधिक्ररणत्वस्ंभवात्कारकविभक्तिबलीयस्त्वेन च “रस्य च भावेन 

भावलक्षणम्” इत्यनुशासनलम्यस्य पूणं सतीत्य्थस्यायुचितत्वास्पर 

त्ययार्थप्रधानभूताधिकरणत्वायुरोधेन प्रातिपदिके पूत्तिस्तिथिलक्षणा 
यद्यपि न्यांयात्पाभ्रोति तथाप्यञ्न वचनवशात्पूृरं सत्यनन्तरदिने 
इत्येवार्थः । तथा चोशनाः- 

“पितुः सपिरडीकरणं वाषिके सतिवासरे। 

्धानाद्पसंपरपतावेतस्प्रागपिः वत्सरात् ॥ इति । 

नागरखरडेऽपि- 

“पितुः सषपिरडीकरणं वत्सरादरष्वंनः स्थितम् । 
बृद्धिरगामिनी चेत्स्यात्तदावागपि कारयेत्” + इति । 

शलपारिप्रभृतयोऽपि सम्बत्सरान्त्यश्ृताहे सपिरडीकरणं 

मन्यन्त एव । किन्तु “खम्बत्सरे तु धिज्ञेयम् , ततः सम्वत्सरे पूरं, 

समाप सम्वत्सरे" इत्यादिष्वधिकरणएत्व एव सप्तमी । पृणंसमाप्त- 
शब्दाभ्यां च न सम्यक्समात्िविवक्षिता । अन्त्यकलाङ्पायां तस्यां 
भराद्धासंमवात् । किन्तु- 

“सम्पूणं तु ततो मासे पिरडरेषं समापयेत् । 
शद्रस्य दशमः पिरडो मासै पूरोऽहि दीयते, । 



भद्धकालथिचेसनम् । ४८७ 

शत्यादिवदीषत्समाप्िस्तेन पूततिरिनलाभः। अन्त्यसृताहोऽपि 

च सम्बत्सरान्तगंत पव न तद्वा्यः। श्राधश्रुताहस्यावधिमात्रत्वेन 
तस्यैव षष्ठयधिकशतत्रयदिनातमकसम्बत्सरपृरकत्वात् । श्रजहत्स्वा- 
थंलक्षणया सम्बत्सस्यदस्येव दिनाधिकसम्बत्सरपरत्वाढा । "सम्ब- 

स्सर न्ने प्रेताय” इति विष्णुवचनेऽपि "दशाहान्ते पुनः क्रिया” इति- 
वदन्तःशब्दो न समीपवचनः, किन्तु दशान्तः पर इतिवदन्तिमावययव- 
वचनाऽन्त्थश्रुनाहपर एवेति मन्यन्ते । तत्त ॒वापिकप्रकश्णो श्राय 

सुताहं गृहीत्वैव सम्धत्सरव्यवस्थापनाहू "वन्सरादूष्वंतः, इति 

वेचनविरोधाच्चायुक्तम् । 

स्मृत्यथंसारे त--“द्वितीयसम्बत्सराध्मताहपूवंभाविनि प्रथम- 
वत्सरान्त्यदिने सपिरडीकरणं प्रतीयते । एवं हि तत्र श्रादकम 

उक्तः । धकादृशारमारभ्य द्वादशमासाचरेताहं यावहु दवादशमासि- 
कान्तानि धाद्धानि कत्वा द्वादशमासोपान्त्यदिने उनान्दिकं तदन्त्य- 

दिने सपिण्डीकरणं तदुत्तरणरताहे प्रथमाब्दिकम्” इति । 

तदपि- 

“वारमासिक्राब्दिके श्राद्धे स्यातां पूवदयुरेच ते। 
पितुः सपिरडीकरणं वाषिके मृतिवासरे५ । 

इत्यादिवचनविरुद्म् । 

तेन सम्वत्सर इत्यादिः सति सप्तम्येव । मृताह पव सपिरडी- 

करणम् । प्रथमसाम्बस्सरिकस्य तु तदा का गतिः--किकत्तेव्य- 

मुत नेति । 

पृथ्वीचस्दोदयादिषु तावन्न कत्त व्यमित्युक्तम् । मुख्यकालस्य 

सपिरडीकरणेनावरद्धत्वाच्छद्धशेषभोजनरूपमुत्तराङ्कं विना सपिरडी. 

करणप्रयोगस्यासमातर्गोणकालेऽपि क्दसंभवात्। “मलमाक्ञेऽपि 
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कतंव्यमाष्िकं प्रथमे द्विजैः” शत्यादि तु तदबुष्ठानद्योतकं दादशा- 
` हादिस्तपिरडोकरणपक्च इति । यद्यपि च- 

“एकोदिषएटस्य शेषं तु ब्राह्मणेभ्यः समुर्सृजेत् । 
तनः स्वयं तु मुञ्गीत पुनमंङ्कलभोजनम्” । 

इति दृहस्पत्तिवचनेन प्रेतेकोदिष्रोषभोजनं निषिद्धं तथापि 
पर्वणां शशेषभोजनमावश्यकम् । श्रन एव सपिरडीक्ररणे पार्घरोको. 

दिष्टंशयोः पाकमेदाचारः शिष्टानाम् । वुद्धिदिनसपिरडने त्वगत्या 
शेषभोजनं विनापि तत्समाध्धिः। श्रीदत्तवाचस्पत्थादयो मथिल्ला 

द्यप्येकम्। 

तदिदमयुक्तम् । विसर्जनेन समाप्ते श्राद्धग्रयोगे प्राद्रागतोऽ- 
नियमेन प्राप्तस्य भोजनस्य नियमः श्राद्धरोषपरतिपत्यथों वा कार्या- 
पेक्षतत्साधनको वा तदिनरात्रिगतत्रह्मचर्यािनियमवत्परयोगवर्दिभूत 

शव धाद्धाङ्म् । व्यवधानकारणाभावाच्वन्यवधानमत्रं ध्राद्धप्रधानेन 

सह तस्य तत्र प्रतिसम्बत्सरकत्तम्यतया विहितेन सपिरडनवत्यां 

द्वितीयसम्बत्सरा्यमृततिथावप्यवश्यं प्राप्तेन वापिकधाद्धनोक्छष्ठं 
शेषभोजनं यदि तदुत्तरं श्वाद्धढयाङ्तया तन्त्रे क्रियते न कापि 
क्षविः। ` पू्कस्य मृतस्यादरौ द्वितीयस्य ततः पुनः" इति वचना- 

देकस्मिन् दिने क्रमेण क्रियमाणेषु वार्षिकधादधेष्विव नित्यत्वाच्च 
गोणकलेप्यनुषठानमदोषः । 

वस्तुतस्तु पावंशविधिना साम्बत्सरिकाजुष्ठानेन गोरकाल- 

प्राप्तिरपि । तस्यापराहकालत्वात्सपिरुड़ीकरणस्य च मध्याहकाल- 

त्वात् तत्र हयकोदिष्टंशेन मध्याह्के पा्व॑शांशेन चापराहे रा 

मुख्पत्वादेकोदिष्टस्य तद्धर्मस्य मध्याद्वस्येवानुप्रहो युक्तः । मुख्यत्वं 
च प्रतत्वनिवृत्तिपू्वंकपितुप्ा्तिरूपफलभागिपरेतदेवस्यत्वात् , पावंणा- 

षस्य तु तदभावे संयोजनस्य कन्तुमशक्यत्वात्तदुपकारितयानुष्ठा- 
नात् । प्रथमायुष्यत्वा्च । अथमाबुष्ठानं च “श्रथ सपिरडीकरणम् , 
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समाक वत्सरे चत्वायुंदपात्राशि प्रयुनक्ति तत्रेक परेताय त्रीणि 

पितृभ्य एं पिरुडान्” इति वैज्वापगृह्यात् । 
“ग्रेतविप्रस्य हस्ते तु चतुर्भागं जलं क्षिपेत् । 

ततः पितामहादिभ्यस्तन्मन्तश्च पृथक् पथ्” | इति बरह्मपुराणात्, 

“संवत्सरान्ते प्र ताय तत्पित्रे तचिितामहाय तत्रपितामहाय 

ब्राह्मणान् दृघमू्वान् भोजयेत्” इति विष्णुवचनात् , अन्येभ्यश्च बहुभ्यो 

वचनेभ्यः स्पष्टमेव गम्यते । शरीरि पितृणामेकं प्र तस्यः इति 

गोभिलसुत्रं त॒ बहुविरोधान्न क्रमकटपकम्। मवद्वा छन्दोगतिषयम् । 
तथःप्युथजीग्यतरादेकोदिष्टकाल पएवानुप्राह्यः । 

न चैकाधिक्ररण्यस्यैकीयमतत्वेनोपन्यासेन स्वसंमतत्वान्मुख्य- 
स्वधम॑न्वस्याधिकारेदेन समसंस्ययिषयत्नादत्र च पार्वणे यागत्रय- 

सत्वाज्ञघन्यस्यापि तस्येव क्रालानु्रहयो युक्त इति वाच्यम् । तत्रापि 

कर्म॑ण॒ एकत्वारैव । ससुद्धितदेवतायुरोधरेन सोमयागवदभ्यासमात्र- 

भेदात्, तेषां च फालारिष्मानिन्वयात् । 

न च कालो देवता, येन यथा पृष्ण॒ एकमाधरेतरशारित्ये नेमि. 

छत्वमभिप्र त्य वह्ितरसाहिन्ये “व्रिप्रतिपिद्धधमंसखग्वाये भूयसां 

स्यात्स्वधरममत्वम्” इन्त न्यायेन पेषशुरूपूषधर्भवाधेन भूयोऽन्यदेवता- 
णेधेन तणडला पव ग्राह्या इति पेषणस्य देवलास्वरूपधमंत्वं (१) 

 तृतीयाधिकरणयूरवक्षमभिरेत्य चुन्दोगपरिशिष्टे उक्तम्- 

(२) "यदप्यदुन्कः पूरा पुमत्ति सग चरुप्। 

ञ्घ्रीन्द्रेरयरसापःन्यात्तरइलोऽत्र विधीयते ॥ इति । 

तथापिं स्यात्| तेन सपिरडीफररस्यैकेदिएकाले कृत॒प- 
[1 श श रि 

(१) ३ ध्याये ३ प्रादे २० अधिकरणं जमिनीयन्यायमालायाः 

(र) “तस्मात्पूषा भ्रविष्मागोऽद्न्तको दि” इति दशंपूशेमास- 

प्रकरणे वचनम् । 

६२ 
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प्रभृतिमध्याहेकदेश पवानुष्ठानात्पावंरविधिनाचुष्ठीयमानस्य साव 
त्सरिकस्य सपिरडीकरणं समाप्यापराहमध्य पवोपक्रमितु' शक्यः 
त्वान्न गोणकालतापीति पारमाधिकमुक्तम् । 

गोशुकलेऽपि तु तदयुष्ठाने न कश्चिदोषो नित्यत्वादेकोदिष्- 
विधिनचुघ्ठने तस्यावश्यकत्वादित्युक्तम् । 

तेन सपिरडनदिने सांवत्सरिकधाद्धाननुश्ठाने यन्न्यायोपन्यसनं 

वाचस्पत्यादीनां तत्तावदयुक्तम्। यदपि कैनचिढु गोडनोक्तम्- 

“गोभिजेन पृशँ संवत्सरे सपिरडीकरणमभिधाय “श्रतङध्वं संवत्सरे 
संवत्सरे प्र तायान्नं दद्या्यस्मिन्नदनि प्र तः स्यात्“इति सुतरेराच्या- 

व्दादृष्वं सावत्सरिकविधानात्मथमाब्दे वापिकधाद्धं न भवत्येव 
इति । | 

तदत्यन्तायुक्तम् । न श्त ऊध्वंगरिति संवत्सरः परामृश्यते । 
पूणं संवत्सरे षरमासे त्रिपक्षे वा यदृह्वां बृद्धिराप्त शइत्यनेकेषां 

कालानां पूव॑मुक्तत्वात्। किन्तु सपिरडीकरणं तदृध्व॑ता च प्रथम. 

संवत्सरेऽपि संभवत्येवेति वीप्साबलात्तत्रापि प्राप्यमां किमिति 
न क्रियते। किचेवं सति मलमासगप्रकरणे प्रथमसांवत्सरिकविषयो 
निणंयस्तद्धोजजने प्रायधित्तविधानं च सवंमभित्तिचि्नमेव स्यात् । 

“पूरं संवत्श्रे श्राद्धं षोडशं परिकीत्तितम्। 
तेमैव च सपिरडत्वं तेनेवाब्दिकमिष्यते" ॥ 

इति वचनमुपन्यस्य संवत्सरान्तक्रियमाणसपिरडीकरशेनोभय- 
निवाहामिधानं च तदीयं तत्राब्दिकाप्राप्तो न धरते। 

न चेतद्वचनबलादेव, तरिं तदिने आष्दिकाननुष्ठानं भवत्विति 
वाच्यम् । एतस्यानाकरत्वादनन्वितार्थत्वाञ्च। तथाहि तन्मतेन 
त्रयोदश्यां शततिथाबयुष्ठीयमानं षोडश्राद्धान्तगतं यदुद्वादशमासिकं 

तेन तावत्सपिरडीकरणाद्िककायं निर्वाहो न संभवत्येव । श्रथ दृन्दोग- 
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परिशिष्टे षोडशसंख्यापूरकत्वेनोक्तं सपिरडीकरणमेषेह पोडशपदेन 
गृह्यते तेन च स्वकार्यमाष्द्किकायं च क्रियत इति वचनार्थ॑ः। सोऽप्य. 
यु पपन्नः । पितृत्वापन्नतृिरुपस्याब्दिककायंस्य तेनासतंभवात् । गौड- 
निबन्धलिखितैरेव वचनैः सत्प्रतिपक्ष चेदम् । 

तथाहि धवलसग्रहे जषालिः- 

“पूणं संवत्सरे कुर्यात्सपिरडीकरणं सुतः। 
एकोदिष्टं च तत्रेव मृताहनि समापयेत्" ॥ 

तत्रैव गालवोऽपि- 

“पूण संवत्सरे वृत्ते सृताहे पुनराष्दकम् । 
सपिरडीक्रणं कृत्वा कुर्यातयु्रस्तु नेतरः” ॥ 

संवत्सरे पूणं वृत्तं सपिरडीकर्णं इत्वा पुनराग्दिकं कु्या- 
दित्यन्वयः। पुतरप्रहणमुत्तरक्रिया येषामाश्यकास्तद्धिकायुपलक्ष- 
शम् । इतरप्रहणं तद्धिज्नपरम् । स्वत्पमात्स्ये- 

“पुत्रः सपिरडनं कृत्वा कुयात्सञानं क्षचेलकम् । 

एकोदिष्टं ततः कुर्यात्कुतपं न विचास्येत्* । 

इत्येकोदिषम्रहणं पाश्चिकेण तेन प्रकारेण सावत्सरिकमुपलक्ष- 
यति । तेनैवद्वचनाविरोधाय साकप्मपि तत्तन्मतेनैवं ` व्यास्येयम्- 

संव्रत्सरे सतारे द्वादशमासिकरूपं षाडशं भा डं कतत॑व्यम् । ततस्तेनैव 

दिनेनापत्क्तं सपिरडीकरणमाग्दिकं च कत्तेव्यमिति । 

दृाक्षिसात्यनिषन्धेषु त्विदं नोपलभ्यत एव । एकेन हेमाद्रिणापि 

५पूर संवत्सरे पिरडः षोडशः परिकीतितः* इति पटठेन शुनिविशेषा- 

बुर्लेखेनैव पटितमनन्विताथं च तन्मते । 

तेन सपिरडीकररस्य पोडशध्राद्धान्तर्मावस्यानम्युपगमात्तद्धि- 

ज्ञानमेव तेषां सूत्रोपन्यासेन परिगणनात्, श्रत एव मतान्तरोपन्थासा- 
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वसरे लिखितमिति सपिरडीकरणं कत्वा तदिन एवाब्दिकावुष्टान- 

मुचितमेवेति मम मतिः। 

शिष्टाचारस्त्विदानीं पशंसंवत्सरसपिरडीकरणानुषठानपक्षस्या- 

दशनात् तदाष्व्किकरणाकसणान्थतरगोचये न दश्यत एवेति । 

केनचि्निमित्तन संवत्छरान्तस्षपिरडीकरणशक्तावेकादशो मासः, 
तघ्ाप्यशक्तौ नवमो मासः, तत्राप्यशक्तो पष्ठः, तत्राप्यशक्तो तृतीयः, 
तत्राप्यशक्तो तृतीयः पक्षः, तत्राप्यशक्तावाशोचान्त्यदिनोत्तरदिनमारभ्य 

द्ादशस्वहस्सु षोडश श्राद्धानि कृत्वा चयोदरेऽहि, तत्नाष्यशक्तावेकाद्- 

शाहे द्वादशाह एव वा तानि इत्वा भ्र ति[दनाद् द्।दशाह इति । 

तथा च भविष्यत्पुराणे- 

“द्ाद्शेऽहनि पष्ठ वा शिपक्षे वा चन्रिमासि वा। 
पकाद्शेऽपि वा मासि म्व्यस्याप्युपस्थितौ" ॥ इति । 

षष्टं वेत्यत्र मासीति सस्वन्धनीयम् । चिपक निमासीत्यादौ 
पूरणप्र्ययाथ विवक्षया तुतीये पक्ष तृतीये मास रत्ादिररथ॑ः। वाक्या- 

न्तरेषु स्पष्टं तथोपाद्ानात् । तेषां च तृतीयमाक्छादीनामधिकःरणत्वा- 

त्समस्तानःमेव'ङ्गत्वं न त॒. तदुत्तरश्रततिथः । पूणं इत्यश्चयात्। क्रचि- 

त्संव्सरान्वयस्वेन श्रुतस्य चानुपङ प्रमाराभावात्, “मासं दशपणं 

प्रासाभ्यां यजेत" इत्यादिषु “उपसद्धिश्टरित्व,> द्यस्यव (१) । तेन 

यत्क्व चिन्मासि षष्टं गत इ्युक्तं तत्र मुलं न दिद्यः। | 

न च तत्न तयारयमेव कालो नान्य इतीटरशो नियमो नान्याटश इति 

वाच्यम् । “वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीतःत्यादिषु यथेकवाक्यो- 

पादाना ब्राह्मणादयो चसन्तादिष्वेव वसन्तादिषु ब्राह्मणादय एषेति 

दयोरपि कन कालया्भिथो नियमस्तथान्नापि नियमद्ववस्यापि संम- 

वात् । 

(१) ज्ेमिनीयन्यायमाला--२ श्रध्या० ३ पा० ११ अधिकरणम् । 
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पैठीनसिरपि-“संबत्सरान्ते विसर्जनं नवममास्यमित्येके* 
इति । विष्णुरपि--“भासिकार्थवद् द्वादशाहं शराद्धं कृत्वा त्रयोदशेऽहि 

वा कुयान्मन्त्रवजं' शुद्राणां द्वादशेऽहि" इति । नयु- 

“साग्निकस्तु यदा कत्ता प्र तश्चानग्निमान् भवेत्। 

द्वादशा तदा कायं सपिण्डीकरणं सुतैः" ॥ 

इति गोभिलेनाहिताग्नेरेव करतदरादिशाद विधानात् “प्रतश्चेदाि- 

ताग्निः स्यात्त्यादिवचनेन चाहितागिनिप्रेतविषय एव ततीयपन्ष- 
विधानात्कथमनयोः कालयोः कतरि प्रते च निरग्निके प्रा्तिः। 

विषम उपन्यासः । तत्र हि कतु कालविशेषविशिष्टाधानचिधिषु 

विधेयथोः कत्त'कालविशेषयोरेककर्म्यादख्णेकहायनीवयक्तो मिथो 
नियमः । इह त॒  सपिरुडीकरणस्य वचनान्तरविहिटत्वेनाविधेयत्धात् 

ियायुवादे च शुणद्धयविधेरसंभवात्स्प्टं चयद्ाचेत्यादिशन्दः । कतु 
प्रतसाग्निकत्वस्य निमित्तत्वेनोपादानात्कालनियम एव वाक्याथ; | 

तेन तथोः स पव कालो नान्यः कालः पुनरन्येपामपि युक्त एव । श्रत 

पव साधाररयेनेव द्ादशाहविधायकं व्याघ्रवचनम्-- 

“छ्नानन्त्यातूकुलधर्माणां पुसां चेवायुषः क्षयात् । 

श्मस्थितेश्च शरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते ॥ इति । 

कुलधर्माणां सपिर्डीकरणाभावेऽयष्ठा तुमशक्यानां नुतीय 

पञ्चमवर्षाद्यनुष्ठेयचूडाकरणादीनामन्यषां च प्रतिकुलभ्यवस्थितानां 

मङ्कल्यानाम् । अनेन सपिरूडीकरणाधिकारिणा यावत्तदनुषानं इृद्धि- 

श्राद्धानङ्गकमपि ` कुलाचारादि ्रा्तमङ्गल्यं कमं न कतंन्यमिति 

सूच्यते । शरीरस्यास्थितिः सपिर्डीकरणसामग्रीसंपत्तिमदेशाघस्था- 

नाभावः परचक्राक्रमणनिमित्तपलायनादिना । रोगादिना क्म॑करण- 

सामर्थ्यरूपस्थैर्यापरपर्यायस्थित्यभावो चा । भ्रशस्तच्वं च दाद 

शाहस्य प्रकृतसपिगडीकरणचिषयम्। , ईद्रशनियतकालमासिकात्तर- 
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करत्तव्यतयोत्सग॑तः संधत्सरान्त पवावुष्ठेयस्य सपिरडीकरशस्य 

यदूर्वाक् षणमासत्रिमासादिष्वनुष्ठानम् , तदेतत्रयान्यतमसंभावनया 

तथा चेदनन्तरद्वादशाह एव तद्भवत्विति । दादशं च तदहथ दादशाहः। 

स च मृतिदिनावधिक पव । द्वादशानामहां संघातो द्वादशाहः षोडश- 

्ाद्धापकष॑काल इति शृलपाणिः। कचिन्पृतिदिनावधिकमेकादश- 

मपि दिनं दयोनिरम्रिकयोः सपिरडीकरणकालत्वेनोक्तम् । 

तथा च चतुर्विंशतिमते- 

"सपिर्डौकरणं चन्दे सम्पूर्णे ऽभ्युदयेऽपि वा । 
दादशाहे तु केषाचिन्परतं चैकादशे तथा? ॥ इति । 

शक्यते तु वक्तम्-“या तु पूवंममावास्याइत्यादिवचनेकवाक्य- 
तयायमेकादशाहो दशात्मकः पिरडपितुयक्ञाधिकारिसाभ्निककत् विषय 

इति । "यजमानोऽ्चिमान्" इत्यादिवचनैकवाक्यतया दादशाहोऽपि 

तद्विषयः किं न स्यादिति चेन्न । 

श्रानन्त्यादिति वचनात्तक्य सवंचिषयत्वात्। श्दं हि वचन. 

मायुःक्चयादिसंमावन निमित्तं सपिरडनापकषं विदधक्भिरभ्निकविषय- 
मेव । साग्निककन्तु कस्पिरडनापकषं स्य पितुयज्ञादिनिमित्तत्वात्। 
्रत्रेकादशाहद्वा्दशाहशब्दाशौचौन्त्यष्टिनोत्तरदिनतदुत्तरदिनोपलक्चका- 
विति प्राड. निर्णीतम् । यथा चाय क्षंभावितमुख्थकालाशक्तिनिमित्तः 
सपिरुडीकरणापकपां द्ादशाहादिषु तथाऽऽवश्यकवृद्धिनिमित्तोऽप्यप.. 
कर्षः सवंषां गोमिलादिभिरक्तः--“यदहर्वा ब्रद्धिरापधेतः' इति । 

यथपि चात्र वृद्धिदिने सपिरडीकरणं प्रतीयते तथापि बृद्धियपदयेत 

संनिधीयेतेति व्याख्यानाद् घृद्धिसंनिहिते दिने द्रष्व्यम्। वृदधि्राद्धस्य 
प्रातःकालिकत्वात्। सपिएडीकरणस्य च कुतपग्रभूतिकालत्वात् । श्रत 

एव नागरखरडे- 

“पितुः क्षपिरडीकरणं वट्सरादूष्वंतः स्थितम् । 
वृद्धिवांगामिनी चेत्स्यात्तदार्वागपि कारयेत्" ॥ इति। 
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उग्नसापि- 

"पितुः सपिरडीकरणं वार्षिके सुतिवासरे। 
श्राधानायुपसंप्रापतावेतस्पागपि वत्सरात्” ॥ इत्येवोक्तम् । 
श्रयं च वृद्धिनिमित्तकः सपिणडनापकषों वदधिश्राद्धार्थः। 

सपिश्डीकरणं विना पितृत्वपरास्यमावेन ध्रा द्स्यैव कतुंमशक्यत्वात् । 
हमत पव शास्यायनिः- 

"प्रेतश्चा दधानि सर्वाणि सपिरडीकरणं तथा । 

श्रपरृष्यापि कुवीत कतां नान्दीमुखं ततः” ॥ इति । 

नान्दीमुखशब्देन हि तादरशपितुदेवत्यं भाद्धमेवोच्यते । अपटष्य- 
त्यवुवृत्तावुशना अ्रपि- 

“वृद्धि्राद्धविहीनस्तु भेत्राद्धानि यश्चरेत्। 
राद्ध स नरके धोरे पितुभिः सह मति" ॥ इति । 

वृद्धि द्धोपस्थितिविहीनो यः प्रतश्राद्धान्यपङृष्य चरेदि- 

त्यथ; । अतपएव च न पित्रादिखलपिरएडनस्य वापकषंस्तदथ किन्तु मातु- 
मातामहादीनामपि । तथा च- 

“निरग्निकः 'सपिरडत्वं पितुमा तुश्च धर्मतः । 

पृं संवत्सरे कु्याद्वद्धिवां यद्हर्भवेत्" ॥ 

इति पुल्ञस्व्यवचने भातुरप्युपादानम् । उपलक्षणं चेतत् । श्र» 

च पित्रादिशब्दानां सम्बन्धिशब्दत्वात्परतिसम्बन्धयाकाङ्क्षायां बुद्धि. 

स्थः सपिरडीकरणकरततेव प्रतीयते । यथा “सप्तमं पदमध्वयुंर्जलिना 

गृहवति (१) । उत्तराद्धात्स्विष्टृते (२) समवद्यति" इत्यादिषु पदनि 
पकदेशिनश्चाकाङ्क्षायामेकश्यनी पदित्वेन पुरोडाशादिश्चकदेशि- 
त्वेन । तथापि न्यायतुख्यत्वात्संस्कायंपि्रादीनामपि प्रहणम्। चातु 

(१) जेमिनीयन्यायमाला-४ श्रष्या० १ पा० १० भधिण०। 

(२) तत्ेव-४ अभ्या० १ पा० १३ श्रधि०। 
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पुत्रादीनां पितृम्याद्िभिः क्रियमाणे क्लस्कारे तदङ्गधाद्धे तेषामपि 
देवतान्वात् । तथा च कात्यायनः- 

“स्वपितृभ्यः पिता दचल्सुतसंस्कारकर्मसु । 

पिशडानोद्ाहनात्तषां तस्याभावे तु तत्मात्" । इति । 

श्रन्र च जातक्मादिष्वादयोद्वाहान्तघु सुतस्य सुताया वा संस्कारः 
कमसु पिता पिरडान् दद्यात् । स च स्वपितुभ्य इत्ययं तावद्थः धरा 

एव । तथा हि- 

संस्कारकर्मसुपिरडदानोपलक्षितं नान्दीमुखध्राद्धं तावत् 

श्रमावास्याष्कावृद्धिः" “नानिषटा तु पितृश्राद्ध कमं वैदिकमाचरेत्" 
इत्यादिभिः सामान्यवचनेन द्धिश्राद्धप्रकरणलिखितैश्च विशेषवचनैः 

प्राघमेष । तत्र च पिता कत्रत्यपि। 

“पितेवोपनयेतपुत्रं तदभावे पितुः पिता 

पितापिताम्रहो भ्राता सङ्कुल्यो जननी तथा? । 

इत्यादिभिः करमिकाधिक्ारिविधायकैः प्राप्तमेव । 

न च ग्रन्थान्तरत्वादत्रापि तस्य पुनर्विधिभंवतु “कुलदेवता- 
सम्बद्धं पिता नाम कुर्यात्” इत्यादिवदिति वाच्यम् । “तस्याभावे तु 
तत्करमात्” इत्येतदथंमेतस्य वचनस्य तद्वचनोपजीवित्वात्। स च 

स्वपितृभ्य इत्यपि पाप्तमेव । तथा हि “सपिम॑धुनी प्राशयेन्नाम दया- 
दनं प्राशयेत्केशवेपान् कारयेदुपनयेत्संबत्सरमादिशेत्कन्यां दयात्" 

इत्यादिप्रयोजकव्यापाररूपसंस्कारविधिषु तावत् पितुरेव प्रयोजकस्य 
नियोज्यता न तु प्रयोज्यस्य संस्कायंस्य । यश्च प्रधानेषु संस्कारकर्मसु 

नियोज्यः स पव तदङ्गं ् राद्धऽपीति तद्विधिगतेषु पित्रादिषु प्रति- 
सम्बन्ध्याकाङ्क्षायां तस्यैवान्वयो युक्तः । 

ननु च संसकारकमंसु संस्कायं एवाधिकारी । 
“गाभरहोमिजांतकमंच्डामौश्जीनिवन्धनेः । 

बेजिकं गार्भिकं चेनो द्विजाना मपगज्यते, । 
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इत्येतद्वाक्यप्रमितस्य तदकरणुप्रयुक्तदौर्बाह्मणएयाद्नथंपरिषटारस्य 
च फलस्य तदुगामित्वात् । विशेषतश्चोपनयने तस्यानुष्ठानार्थर्थज्ञानो- 
पकारेण माणवका्थाध्ययनारथ्वात् ¦ संस्कर्ता त॒ पित्रादिस्तव्रस्विक- 
स्थानीयः । श्रत एव यज्ञमानवत्संस्कार्थस्य संसकतुप्योजकत्वमप्यु- 
पनयने श्रुयते हेमादरिस्यृतिमहारवाद्युदाहृतायां बुधस्मृतौ-' गमे 
धष ब्राह्मा श्रात्मानमुपनाययीत, एकादशे क्षत्रियो ग्रीष्मे, द्वादशे 
' ~ ॥ 

वेश्यो वर्षासु" इति। 

छान्दोग्योपनिषदि च सत्यकामस्य जावालस्यान्मानमुपनाय- 
यितु' गोतमं भ्रति गमनम्। कन्यानामपि च स्वगतानर्थपरिहाराथं 
स्वविवाहं्रति कारयितृत्य मितिहारघु्दातुरभावे तं परति स्वयंकत्तृतवं 

च “गम्यं त्वभावे दातृणा कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्” ह्यादिषु स्मयते । 

यश्चाधिकारी स एव निधोञ्य इति संस्कायंस्येव संभवतः पितुमातु- 
मातामहादयो नान्दीधाद्धे देवतात्वेन प्राप्रयुनं छ संस्कन्तुः पितुरिति 
स्वपितुभ्य इति विधातव्यमेव । 

श्त्रीच्यते। सत्यमस्ति संस्कारेषु संस्का्यस्य कलभागित्व- 
ूपोऽधिकारः । न तु स कन्तंत्वपूवं रः । कमंमावविराधात् । श्रत पव 

न मुख्यः । यो हि कत्ता सन् फएलमाक् स एव मुख्पाऽधिक्राते। न च 

, साक्षत्कतत्त्वे कमंमवेन विधः प्रयाजकक्षचु त्व तु कम॑भूतस्यापि 
पावनाद्।चिव संभवत्येवेति वाच्यम् । अखिलभ्यापारघरिते हि 

ञयंशमावनात्मके प्रयागे कामिनः कत्तुत्वेन नियोगे सनि कषु- 

चिदथदिव परिक्रयाश्न'नवलाञ्चन्यप्रवेशे सति का्मिनस्तदुद्ारकं 

केषुचिस्प्रयोजककन्त^त्वम धितम् । न त्विह तथाध्ययनविधिनोपनयन- 

विशिष्टेऽध्ययनेऽध्येतुनियोगो येनोपनयने तस्य साक्षात्कतु त्वासंमवा- 

त्पयुक्त्या तदाश्चीयेन । आधानःधिकश्णो उनवनःयाप्याधानवत्स्व- 

विधिग्रयु्तम्यवस्थापनात्। पर्यवसिते तूपनयनविधौ तस्व क्तवा 

६९ 
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त्या प्रकरशाद्वाभ्ययनाङ्त्वमरपीत्येतावानाधानादिशेषः । नियम- 

चिधित्वमणप्युनयनविधेरध्ययनाधानविधिवत्फलत एव न तं वाक्ष्या- 
तः । ् रध्ययनविनियुक्तव्रहयणाचुदेशेन यागविनियुक्तवरीह्याचद शने- 
वाघ्रातादरः विधानः त् । उपनयन विधिषृवंकत्यादभ्ययने ब्राह्मणदि- 

विनिवादस्य। 

यन्तृ दवन्दयुधञेयरय प्रयोजकव्यापारथवणं तदपि न तत्परमेव 

श्रथंप्राप्त-पत् । पित्रादय। हि पुत्रादिसंस्काराकरणस्योपएातकत्वात्त- 
स््युक्तनधपरिहराय धूुत्रदिसंस्करेषु स्वत एव प्रवत्तन्ते । सदलमे- 

ऽन्यस्य करपचिनवनतनं संस्मयेण भवुद्धेन । तद्धितकारिणा वा स्व. 

तोऽयोग्यन कैन चिद्षेप्रासमेव ¦ किन्तु प्रयाज्यव्यापाररूपोपनयनपर- 

मेव याजयेद्धिनियत् । 

श्र पव याम्यमपि--“ग्ाएरमेऽ्दे ्रह्मणमुपनाययेरश्त्यादयुपने- 
याल्रिक्तस्यापि प्रवर्तंकन्वस्मरणं नथेव । श्दमेवाभिप्रेत्य मिताक्षरायां 

यालवट्छ्यवचनगतभुपनायनयपदं स्वार्थाणन्ततय्रा व्याख्यातं न तु 

शिजन्तसया । यदपि क्लिदुपनेयेनापनकरे दक्षिणदानध्रवसं तदपि 

रणे संभवन्यट्रएकव्पनानव कशा तद् 'मत्थथं मदति श्राद्धिभ्थो दक्षि 

णादनवत्। न लु परिक्रियवदुप्रनयनने कतु 'त्वनिवांइकं मःखवकस्य । 
तस्पेवाधवणादिःयुकम् । तस्मादध्यन्त्वात्संभवदपि नियाज्यत्व- 
मुपनयनेऽपि तावन्संस्काग्रस्य नास्ति । सं्कारान्तरेयु तसं 

भारितमदेति रःस्कसंव सयत्र नियज्यः कतत्वेन। सोऽपि च 
नात्यन्तयनयिक्।रो । स्वाध्याय. ्द्धनःयायः, श्रप्रयच्छुन् सस्राश्रो- 

ति भ्रूरत्यामूत घृतो, इत्यादिषु पुत्रदुदित्रादिरंस्काराकरणे दोष- 

स्मर्फ^त् । 

तन तदङ्गनान्दीश्राद्धविधावपिःस पव कर्ता । कतु प्राः 

धान्थ. घ.क्य(थे कमंकारकाद्पि । शा्ब्द्कानां प्रत्ययाशंत्वात् । 
नेयायिकानामाक्षप्यस्यापि विशेष्यत्वात् । मीमां खकेरपि मा ्रनायाः 
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कारकाणि प्रति (१) क्रियात्वाद्विशेष्यत्वरूपे सध्यस्य च कमकारक- 

स्योदेश्यत्वरूपे प्राधाभ्ये सत्यप्यौत्सर्गिकाख्यानोपात्तसपबन्धसिहुभ्यथं - 
माख्यातक्तप्रधनव्यापारसमवा यित्वेन प्राघान्यस्यावश्यवाच्यत्वात् । 

द्मतश्च यथाऽत्राच्योऽयि कतव्य: रररूपया प्रधानभूता भावनयाऽ- 
व्यभिचाराद्विशेषरूपेण कार रान्तरवलक्षरयेनोपस्थायिनः कर्तैव 

संख्यया सम्बध्यते न कारकान्तराणि तया पित्रादिश7र्थप्रतस- 

म्बन्धित्वेनायि तस्यैव सःबन्धो युको नान्दीश्रद्धविधौ जन तु 
संश्फायरयेति प्राप्ता एव बुः पिवरादुय्ठत्कतं कै श्राद्ध । 

यदू नस्मासानतान सदाप्टवृदयकसय्मं वद् वन्यसंश्कार तन्प्रति- 

मिधिवधा यः करति भाः र लिरिन्वाशेव नदीयेभ्य पक 

रितरःदिभ्यो ददाति। यदा पिः स्व दषत्ं तदु यः एना 

महस्ना्रादिः कमलव्याधिरनरस्नदुतरसंस्कःरकरटी तस्थ तददुश्रद्े 
पू्न्यायेन स्वःादीरं देदनातप्रसमो यां "ज्स्यासप्रि तु 

तन्कमात्" इति सस्कायिकिद्यस्नत्र वथा वित्रीयन्ते। तन्कमा- 

दिति तच्छब्देन संसकायःपेदा प्रयदते नम्येनिवत् । सस्य 

पितकममाघ्मारमय तेषां पि्दीनां द्ादव्यर्थः। उपलक्षणं चेत- 

सातपातामहगसस्यापि। 

ञं ॐ 
नन "तस्याभाये नु" इवयत्रापि स्वपि कस्य इत्यस्यैव युपद्ुः । नेषा- 

मिन्यनेन जवन्ाऊश्यःत् ल शब्ानाल्षप्यः्च। श्चपिनः हि तदा 
~~ ~ ~ न्न ~ --- -- ---- ~~~ -~ - ~ 

( 8 १ -~~----- 

(, शष्लमाम्रिलन्ति--" सवासि कास्फाशि क्रिय.य.मन्व 

यन्ति ” इनि स्गेमासक्रनां सयः । दथा य मः पनाया; त्वा 

त्कास्कासि प्रति विशेष्यत्वरूपं प्राधान्यं कमं धिरकरद सखाहृश्यत्वरूपं 

प्रायान्यमिति करत; प्रधान्यं यद्यपि नास्ति । तथाप्यख्याननावाच्ये 

ऽपि कनत्तरि श्राख्यातता्थंसंख्याया यथःन्तयस्नथव नान्नीक्नाद- 

विधावपि संर कवु'पदानुपस्थित।ऽपि स्न एव कतां भवितुं युक्तः । 
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भाव्यम्। तेषामित्यनेन च केवलाः पितरः परामृश्यन्ते न तु 

स्वपदार्धपिशिष्टाः । तच्करमादिष्येतद्विसेधात् । न च तत््रमादित्यस्य 

संस्कार्थपितृप्रत्यासत्तिक्रमारित्यथः । तत्पदे लक्षण पत्ते वंयथ्यं- 

प्रसङ्गाच्च । श्रधिकारिकरमस्य वचनान्तरेरेव सिद्धत्वात् । किच 
यदा सर्वोऽपि संस्कर्ता स्वपितृभ्य प्व दद्यात्तदा पिता स्वपितृभ्य 

इव्यविशेषकमेव प्रसज्येतेति । तेन संस्कायं पित्रादीनामपि सपिरडी- 

करणं तत्संस्कारोपस्थितो तदद्धश्राद्धार्थ॑मपङृष्य कत्तव्य तत्संस्का- 
राधिकारिणा। श्रत पव- 

भ“भ्राता-वा भ्रातृपुत्रोवा सपिरडः शिष्य एव वा । 

सह पिशडक्रियां छृत्वा कुर्यादभ्युदयं ततः” ॥ 

इति लघुहारीतवचनमपि सतस्य भ्रात्रादयस्तत्सपिरडनं हत्वैव 
तद्पत्यसंस्क्ाररूपमावश्यकमभ्युदयं युरिति व्यास्येयम्। न्या- 

ख्यातं च तथा श्रूलपारयादिभिः। न तु स्वापत्यसंस्कारादिरूपम- 

भ्युदयमिति । “महागुये प्रतभूते बृद्धिकमं कथं भवेत्" इत्याकाङ्क्षा- 

यामनेनापकषं विधानात् । 

न च भ्रात्रादीनां भात्रादिमंहागुह्ः। भवति तु स्वापत्यस्य। 

दरष्टाथंता चेवं वचनस्य भवति भ्रात्रादयश्च तादृशा एव ये संनि- 

हिताधिकायन्तराभाकान्पृतस्य सपिर्डनाधिकारिशस्तदपत्यसंसका- 

राधिक्ारिणश्च क्त्वः प्रत्ययात् । पृत्रस्तु भ्रातृभगिनीसंस्कारं स्वापत्य- | 

संस्कारं वा पित्रादीनां सपिरडं कृत्वेव कुयांदिति वचनान्तरसिद्ध- 
मेवेत्यत्र तद्ग्रहणम् । 

न च "पितरौ तु मृतो यस्य देहस्तस्याशुचिभंबेत्। 
न दैवं नापि वा पियं यावत्पूणो न वत्सरः ॥ 

इति देवीपुराणवचनान्मातापितृखतिसंघत्सरे तदपत्या. † तत्पुत्र 

स्य वा स्वापत्यानां कथं संस्कारा भव्रन्त्वित्ति वाच्यम्। श्रशु- 

चित्वाभिधानेस्यानावश्यककमंविषयत्वात्। श्रपकषंस्य व वश्य 
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वृद्धिविषयत्वात् । श्रत पव ‹ अरधानादुपसंप्राप्तौ" इत्युक्तम् । 
श्रत एव च लघुहारोतकवचनशेषोऽपि। ` तथैव काम्यं यत्कर्म वत्व- 
रात्प्रथमाद्रते ” इति काम्यमनावश्यकरमपि कमर वत्सरात्मथमाद्रते तदु- 
त्तर सपिण्डनं छृत्वेव छर्वीत न तु प्रथमव्षे सपिरडोकररणम- 
पटृष्य ¦ श्रपरषंनिभित्तत्वं काम्यस्य नास्तीन्यर्थः । इते त्वा. 
वश्यकवृखवर्थ मपकषं पश्चात्तदपि भवतु इति श्रूलपारिः। 

शल्ये तु कोम्यमनावश्यक कर्मापि सपिरडोकरणं कृत्वैव कुर्वीति 

ध्रथमषत्सरे त॒ कृतेऽपि केनचिक्निमित्तेनावक् सपिरडने न कुर्वीत 

किन्तु तदुत्तरमेवेति ऽ्याचक्षते । तेषामप्यभ्युदये काम्ये च प्ादाङ्क- 

कत्वरूपविशेषणदानाच्छु1द्निमित्त एवायमपकषंः ' तथा च प्रमीतथा- 

धादिदेवत्यं श्राद्धं यत्राद्' तादृश एवाभ्युदयः काम्यं चेति संमतमेव । 

यस्य कश्यापि सपिण्डस्य सपिराडनाभावे येन केनापि तत्सपिरडेन 

तदसम्बद्धश्राद्धाङ्गकमपि सवपुत्रोत्छवादि न क्रियते तदुपस्थितौ 
यानधिकारिशापि तदाङृष्य क्रियत इति यत्केषांचिदाचरणशं दश्यते 

तन्न मूलं न विद्यः। अधिकारिणा तु प्रमीतदेवत्यश्राद्वष्ुका- 

वश्यकाभ्युदयोपस्थितौ तत्पूर्वादिदिनेष्ववशिष्टषोडशधाद्पूव॑कं स 

पिर्डीकरशमपङृष्य कर्तव्यमेषेति ज्येष्ठा संनिधो कनिष्ठेनापि कर्त 

ध्यम्। सपिरडीकरणान्तेषु हि श्राद्धेषु कत्तता यद्यपि ज्येष्ठस्येव । 
फलस्वामित्वङ्पस्त्वधिकारः स्वषामेवास्ति । 

५ सर्वेरनुमति छ्ृतवा जये्ठेनैव तु यक्तम् । 

द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वैरेव तं भवेत्" ॥ 

इति वचनात् कत्त त्वाशे च गुणभूते प्रतिनिधेन्याय्यतात् 

एवं सति यद्वाचस्पत्यादिभिरक्तम्-“ज्येषठेऽसं निहिते कनिष्ठेन 

श्वपुत्ादि संस्कारोपस्थितौ पितरि दतेऽपि पितामहादिदेषत्य 

राद्धं कर्तव्यम् । 
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"व्राह्मणादिहते ताते पतिते!सङ्गवजिते । 

वयुत्कमाश्च ते देयं येभ्य पएव ददात्यसौ" ॥ 

इत्यस्य सपिशडनोत्तरक्रियानहं पितृपरत्वात् । “स्वपितुभ्यः पिता 
दयात्” इत्यस्यापि तदयोग्यतत्परत्वादिति । 

तद्धेथम्। इदं च सपिरडीकरणं यदा येन केनापि निमित्तेन 

वत्सरान्तदर्वाक् क्रियते तद् सर्वाणि षाडशश्चाद्धानि तन्मध्यगतानि 

स्वक्राललश्रतावशिषरानि वा ततः पृवमपकृष्य कत्तव्यम्। तदन्ता- 

पकरषन्यायात् । यद्यपि च प।डशश्र.द्धानां सपिरडीकरणस्य च नेकफ- 

लन्वप््। पृथां प्रतत्थःनवत्त कत्वतु । स्पिरडनस्य च पितु- 

त्वप्राप्त्यथत्वात्। तथा च देवलः- 

^एुकाद्शादिभिः श्राद्धेभ नस्याप्यायनं भतेत् । । 

सम्यक् संवत््षरे पूणं पितृणां स्थानयृच्छति"” ॥ इति । 

श्राप्यायनं तुष्टिः प्रतस्य्परिहारः। संकःसरे पृं क्रियमाशेन 
खपिरडोकरणेनेति शेषः। यमाऽपि- 

यस्यैतानि न प्रीयन्ते प्रेनधराद्धानि षोडश । 

पिशाचल्वं धुर तस्य दत्तः ् राद्धरातेरपि" ॥ इति । 
सपिरडीकरणानन्नरं हारोतः- 

“ततः प्रभूनि वे प्रः षिवृसामान्यमाप्नुयःत् । 

विद्म पितृत्ताकं च ततः धद्धं प्रवत्त॑ते” ॥ इति । 

वरिष्युदुराणोऽपि--“्रते पिदुन्बमापन्ने सपिर्डीश्चरणादनु" इनि। 

श्नतएव न प्रयागविधिरप्येकरा यन क्रमः कल्प्येत,तथापि “द्शंपृरंमासा- 
भ्यामिग्रा सामेन यजेत" इतिवद्काचनिक एव पोडशानां सपिरडनस्य 

च क्रमः। तथा च गोाभिलः--“श्राद्धानि पाडशादस्वा नैव कयात्सपिरड- 

नम्"इति । वृद्धवशिष्टोऽपि- 

“श्राद्धानि षोडशादत्वा नैव कुर्यात्सपिरडनम्। 
तद्धानौ तु रते प्रतः पितृत्वं न प्रपद्यते” ॥ \ति । 
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तड नोश्षोडशश्राद्धानिपरिन्यज्यश्छनेऽपि नपि करसे इति गेषः 
शानतप्रऽपि--"सविरडीकरणान्ता तु ज्ञेया प्रेतक्निया वुधंः" इति। 
एवं क्लप क्रमे तद्न्तन्यायादपकरष; | 

वस्तुनस्त्येतानि षचनान्येवापकपार्थानि । श्रोत्समिकवर्पान्त- 
सरर्रिडीकरणानुष्टाने तम्य पोउशश्राद्धो्तरत्वस्य कालक्रमादेव 
सिदत्वःत्। तेषां च पृप्यानश्र नं संभवे श्राशो चोत्तरं दादेशस्वहस्षु। 
प्रागुद्ह्7विष्णुत्रननार् । श्राशौचान्त्यदिनोत्तरदिने वा “एङ 
दादशायवा” शन वदनात् द्वादयानामपि म।सिक्ागं हकारे. 
इनुप्रनमेकदृशाहरूप प तस्मिन् संमदति, उच्तर द्यस्य दृशे 

छृत.वातस्तन्नू \ नमेवावुष्ठनं स्यात् । तदुत्तरदिने वा "मामिखानि 
की“ तु दवम दाःय ग" इति वचनात् । यदातु तदुत्तरं 

टृटुध्यादिववापष्वपरःकत्तदा दि सताहो लभ्ये तदा तत्रेधाव- 
रिष्न्यनुष्ठ दन्यानि । एः यप तावत्ल्नकलानुग्रहललामादिनरपामपि 
ग्रताटसामान्यक्रालं यत द्रादुप्रहात् । संभवत इति न्यायात् । 

स॒ताहःतामे तु रषिः: ;न एव । तन्निमित्तस्यापकपरस्य तदिन 

एव कन्त॒मु्दन्पात् । --शक्त्यादिनिर्त्तसपिरडनापकपःथमप- 

एर्वे इने धोतरण यावस्यपृककृप्य कृतानि तानि स्वकाले 

श्मागते च्रागरे पुनः करेध्यानि । 

$ (~^ ¢ ण्न [९1 (१ रै न [-॥ ति 
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तत्रार-राते रथा 7 9द् सिदतमच्छुनि ॥ 

कालं काले पुर्नहामान् जुहयान्याग्ुनानपिः 

इति ववनात्यश्चदनाद्. (जव । तधा च्यः 

धयस्य संघत्छर दाद् समिरडीकरशं कनम् । 

मासिकं चोदङ्कम्भं च देयं तस्यापि. वत्सरम्” ॥ इति। 
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शत्र मासिकग्रहणमूनत्रयधरेपक्षिषयोरुपलक्षणम्। 
“श्रवक् संवत्सरास्य सपिरडीकरणं कृतम् । 
षोडशानां द्विपवत्ति कुर्यादित्याह गोतमः” ॥ 

इति ग।लववरचनात्। अत्र षोडशग्रहणेऽपि पाक्ताकालानामेव 
पुनरावुत्तिनं स्वकालकृतानाम्। 

"छवांगब्दा चत्र यन्न सपिरडीकरणं कतम् । 

तदूध्व भासिकानां स्याद्यथाकालमनष्ठितिः ॥ 
हत काष्णाजिनिवचनाव्। 

यद्यपीदं वचनमङ्िरोवचनं च केवलं सपिरुडीकरणं द्वादशाहावौ 

कृत्वा मासिकानि स्वकाल एव कतव्यानि न त्वपृष्येत्येतद्थंक- 

तया भासते। श्त एव लघुदारीतोऽपि- 

^प्रेतसंस्कारकर्मा सि प्रेतश्राद्धानि षोडश । 

यथाकालं तु कायांसि नान्यथा मुच्यते ततः” ॥ इति। 

तथापि कालविधानसाथ्यादिवेतस्या्थंस्य सिद्धत्वादपकषंनिरा- 
साथ॑मेवेदं वचनम् । मिताक्षराकारोऽप्यभुमेव पक्षं मुख्यं मन्यते, 

तद्थकषपक्षं तु पाग्बचनोक्तमयुकर्पं न तु द्विरावृत्तिम् । 

(सपिरडीकरणादर्बाक् कुवेश्ाद्धानि षोडश । 
एको दिटविधानेन कुर्यात्सर्वाणि तानि तु ॥ 

सपिरडीकरणादुध्वं यदा कुर्यात्तदा पुनः। 
प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात्तथा कु्यत्स तान्यपि" ॥ 

दति वचने यद्ातद्ाशब्दश्रवणाद पि तथावगम्यते । स्वकालकरणयपक्ष 

च प्रतत्वनिवृत्तिपूवंकपितुत्वप्राप्िः सर्वान्त एव न तु सपिरडनानन्तर- 

मेव । शृदरेण कृतेऽपि दादशाहे सपिरडने त्रिशत्तमदिनकर््तव्यदशम 
पिग्डदानानन्तरमिव । स्पष्टश्चायमथं उक्त आभ्रेयपुराणे- 
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““्रवाक्संवत्सराद्स्य सपिरडोकरणं भवेत् । 
प्रतन्वमिहं तस्यपि जञेयं संवत्सरं नृपः" । शति । 

तथोपि येन सं'भाग्यमनेनाशक्त्यादिना निमित्तन सपिण्डन- 
स्थापकषस्ननेव निमित्तेन पोडशधाद्धानामप्यपकषरस्तावस्पु रुषस्य 
प्रसक्तः । प्रसक्तऽपि तस्मिञ्छाखरीयकालं विना कृतस्य शा्रोयकममशः 
फलाजनकत्वानसपिगडनस्य तु यक्किशचिच्छाख्रीयकाललाभादनेष्ठानेऽपि 
तेषां कालाभावादननुष्ठाने प्राप 

^ श्राद्धानि षोडशादत्वा नैव कुर्यान्सपिरडनाम् । 
श्रद्धानि षोडशापाद्य विदधीत सपिर्डनाम्, ॥ 

इति वचनेनाप्रकषविधिद्धारा कालेऽपि विहिने किमिति तेषामननुष्ठा 

नम् । एव सदपपकयति वानस्य मान्निकता क्रियेत यद्याहन्यानपकषं - 

विधानं स्थात् । प्रन्युत निषेध पत तस्य । काष्णाज्िनिवचनमङ्िते- 

वचनं च गालववचनेक्वाक्यतया पुनरनुषएठानविधायकनग्रोपपन्नं 

तदढदेवैतस्योपोद्रलकमेव । लघुहामेतचचनं ्वशक्त्यारापणानाव्श्यक- 

बृहूध्यथं यापक न कायं इव्येवंपरर् सद्वत्सगन्तातिरिक्तानां 

सपिरडोकरणकालानामनुकटयत्वं द्यानयति। शआ्राञ्नयवचनमप्यवं- 

विधापङषंषिष परमेव । अरशक्तिनिमित्तायकषर विषयमिद्ं ब्रद्धिनिमित्त 

त्वपकवें ऽनन्तरमेव प्रेनत्वपरिहारस्तदश्य तन्करणादिति नु शृलपासिः । 

श्रत एवापङ्कष्य कृतानां स्वक्रालि पुनरनुष्ठीयमानानामप्यपकर्पा चरृदरध्यु- 

प्रस्थिनौ स्मर्यते शास्यायनिना- 

'सपिरडीकरणादवागपक्रप्य तान्यपि । 

पुनरव्य गछःयन्ते युहुध्युलरनिवध्रनान्,. \ इति। 

निषेधश्च कान्यायनेन स्मयत- 

८ निर्वत्यं ब्रद्धतन्ं तु मानिका निन नन््र॑येत् । 

श्मयाःतयामं मरणं न भवेन्पुनरस्य तु * इनि ॥ 

1 
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धृद्धिभादोत्तरं यदि मासिकानि ने कुयात्तदास्य शतस्य 

मरणं पुनरयातयामं नूतनं न भवेत् । अन्यथा स्यादिति निन्द । 

यव्ःतद्ाशब्दावपि कःलवचनो.न यदितद्यर्थको । येन पषपिरडनात्पूवं' 

परस्ताद्ा सङृदेवानुष्टानद्योतको स्याताम् । 
यदपि "सपिश्डीकरणाषरध्वं' न दद्यत्परतिमासिकम्" इति परमत- 

मुपन्यस्य “एकोरिष्टविधानेन दथादित्याह शोनक: इति छन्दोगप- 
रिशिष्ट तदपि पुनरयुष्टानविवायकमेव । पक्ोदिष्टपदं च वागि 

कलक्षणार्थमिति व्यास्येयम् । परमनेनाक्तश्च पुनरसुष्ठननिषेधा येषा- 

मधिकारिशामुत्तरक्रिया नावषयकन्तत्यास्तद्धिषयः । नम्मादुबृद्धिभि- 
ज्ननिमित्तके सपिरडनापकपषं पाडशधाद्धानि तदर्थमपङ्ष्य छन।स्यपि 

पुनः स्वस्वकाले कन्तेध्यान्येत । सोदकुम्भान्रदानं तु सपिरड- 

नोत्तरमपि स्वकाल पव कत्तव्यम् । श्रपकषवचनामावात् । 

“ श्र्वाक् सपिरडोकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत् । 
नम्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यान्संवनसरं दिज्ञः ` ॥ 

दति याक्चवरक्यचचन। च । प्रतशृद्दस्तु न भवति तद्थाभाषात्। 

वृद्धिनिमित्त तु सीिण्डनापकष' नदथंमपङृप्य कृतानि स्वस्वकाले 

पूननं कव्यानि । निपेधान् । यद् पितामहे प्रपितामहे वाऽहृत- 

सपिरडीकरण पिता भिवत तदा नयाः सपिर्डनन पितृभाव 

तन्पुत्रादिनि। संपादित तद्माव स्वयं वा तं संपात पितुः सप्र 

कर्तां कर्तव्यम । यद्वि तथा करियम,गे वषन्तिपयंन्नक्राल।निक्रमा 

न भवनि । संभात्यमानेऽपि कालातिक्रम -परप्नविनतृभावस्य पिना. 

महद्; परावेशदरेवनान्वायोम्यन्वेन प्रध'नर्रेव कत्त मशकवःवान् । 

दछ्तिक्रन्त०पि काले "' प्रोप्ति चलिते पुत्रः कालादपि चिरादपि” 

इतिदत्तथेव कव्यमिति यद्यपि न्यायेन प्राति तथापि चचनदेदत- 
सपिरुडनःभ्ामपि नाभ्यां ' पितुः सपिरडनमन्तिमकाले कार्यम् । 

तथा च करान्यायनः- | 
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'श्रसंस्कारयो न संस्कायो पूवो पौत्रधपोश्रक । 
पितर तत्र संस्कुर्थादिनि कात्यायनो ऽत्रवीत् ॥ 
पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्धं पापक्रनापि वा । 
पितामहेन पितर नंस्कुर्यादिति निश्चयः, एति ॥ 

असंस्ृतावछ्रतसपिगडनो । पूर्वो पितामहपरपिनामहौ । 
पापिष्ठमकृतसपिरुडीकरणं पितरं शुद्धेन हृनसपिरडीकररोन पापडृता 
अङृतसपिरुडनेन वा पितामदेन मह शुद्धं सम्यक् कुर्यादिति 
शास्त्रीयो निश्चय इत्यथः । 

पवृते दशंश्ाद्धमपि ताद्रशाभ्यामपि ताभ्या सट कर्तथ्यंन तु 

,तदथंमपि तयो. सपिरडनं धनीक्षणीयमित्यपि ननेवोक्तम् “पितुः 

सपिरडनां कृत्वा कु्यान्मासानुमा सकम्" इति । धवं च सपिरडी- 

छृताभ्यां पितामहश्रपितामहाभ्यां पितुः सपिर्डने सुनगं नदुत्तरं 
पावंकत्तव्यता सिद्धा निरग्रिकस्यापि । साग्रिकस्य तु सपिगडी- 

करणमपि तदथं दर्शादर्वाग्भवनीध्युक्तम । नन्सद्धावे चान्यान्यप्या- 
परपक्षिक्रादीनि भवन्स्येव । वाधक्राभावान् , 

"दृशश्चाद्धं गयाश्राद्धं राड चापरपश्चिकम 

प्रथमेऽब्दे न कुर्वीति रृतऽपि नु सपिरुडने" । 

"दुरं ्द्धं गपश्चद्धं घाद चाप्ररपक्षिकम । 

प्रथमे ःध्यऽपि कृर्यीत यदि स्याद्टक्तिमान सुनः" । 

इति चचनद्वयं च केचित्पठन्ति । यत्र सहगमनेनान्यथा चा 

स्त्रियाः पर्या सह सपिगडीकरण नत्र मनर्यङ्ृनसप्रिग्डनेऽपि प्रनी- 

भूमेनेव तेन सह स्याः सपिण्डनं "पािष्टमपि शृद्धन इत्यनन 

तुल्यन्यायत्वान्सिद्धमिति शूलपाणिः । 

ञ्जत एव केचिद क्षिणात्यशिषएयः सहगमने पन्युः सपिरडनदिने 

तेन मरकयो नत्यन््या श्रगि सपिरडीकरणमखगडं पत्नी पिगडं 



५५८ क ग्स्त कखन 

प्रेतीभूतस्यैव भर्तः पिण्डे संयोज्य तरश भृपिर्डं घ्रेधा कत्वा 

नवत्र दिपिरुड्ये तस्य मंयोजनमिति प्रकारेण कुर्वन्ति, एकोदिष्ट 

हयवेश्वदेवपार्वणाथंपात्र्राह्मणोपादनेन । 

परमार्थतस्तु पत्युः सपिण्डनं तावन्माघ्रोषयोगिवात्रोपादानेन 

छ्ृत्वा तदिन पव कालान्तरे वा भिन्नप्रयोगं खिथाः सपिरडनं कन्तव्य- 

भित्युचितम् । ् ाहत्यैकप्रयोगत्वस्य प्रेतीभूनभतृं पिशडसंयोजनस्य च 

विभ्यदशंनात्। तघ्रापि प्लोपिरडसंयोजञनं परमेकेनेव भतुं पिरडेन 
मतु “पत्या चैकेन कर्तव्यं सपिरडीकरणं स्त्रियाः” इनि वचनात् । 
सर्वत्र च पिरडसंयोजनं पिर्डदानप्रयोगं पिरडोच्थापनपर्यन्तं कृत्वा 

कर्तव्यम् । "निरूप्य चतुरः पिरुडान् , दस्वा पिरडान्” इति पिरण- 

दानभावनोत्तरत्वेन विधानान् । 

विष्णुना नु विस्जनोत्तरमुक्तम्-“उच्दिष्टसंनिधो पिरड- 

त्रयं कुर्यात् । देवपूर्वान् ब्राह्मणानाचान्तान् दत्तदक्निणांश्चानु्रञ्य 

विसजजयेत्! ननः प्रनपिराडमधघपात्राद्कवन्पिरुडन्रये, निदध्यात्" 

इनि। 

दन्यस्य प्रासद्ििक्रम् 

श्रध प्रतक्रियानिपिद्धकालाः। 

त्थं विपक्षा क्रियमासमपिगडनापयामित्वान्परतक्रियासु निषि. 

काला उच्यन्ते। तत्र काग्य. - 

"्रत्यश्चशवसंस्क।र दिनं नेव विशोधयेत् । 

भआशोचमध्ये क्रियते पुनः संस्कारकमं चेत् । 
शाधनीयं दिनं तत्र प्रथासंभवमेव तु । 

ह आशौचविनिवृत्तौ च पनः संस्क्रिथने भतः ॥ 
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प्रनकार्याणि कुर्वन धेष्ं तत्राततरायगम् । 
छृष्णपक्षश्च तत्रापि वजये दिनक्चयम्” इति | 

परेतश्चाद्धं प्रक््य गामिः- 

“नन्दायां भागवदिने चतुर्दश्यां त्रिपुष्करे । 
नत्र रद्धं न कुर्वन गृही पुत्रधनक्षयान् ॥" इनि । 

त्रिपुष्करयोगो रल पालायाम्- 
‹“वियसमचरणं धिष्ययं भद्रातिथियदि ज्ञायनें 

सुरगुदशनिःध्वायुत्राणां कथंचन वासरे । 

मुनिभिर्दिन. साऽयं योगखिवृष्करसंक्ञित - 

' चिगुणफलदो वृद्धौ नष्टे हने च .मृनेऽथा” ॥ इति । 
प्रनक्रियामेच प्रकुन्य भारनेऽपि - 

"नक्षत्र तुन कुर्वन यस्मिन् जातो मवेन्नरः । 

न प्रोष्टपदयोः' कायं -नश्राग्नेये च भारन । 
दास्णेबु च सर्वंपु प्रन्यरो च विवर्जयन् । 

उ्यौनिचे यानि चोक्तानि नानि यत्नेन वज्ञयेन् ॥'' इतिं । 

उक्तानि व््यन्वननि शेषः प्रोष्ठपदे पृर्वाभाद्रपदोत्तसमाद्रपरे 1 

 श्रग्नेयं कत्तिका । दारुणानि दारुणं चोरगं ।राद्रमन्द्रं नक्र तमेव च 

हन्गुक्तारयाश्नेपःद्रस्यिष्ठामूल्लानि । परन्यरि्जमानपञ्चमनारा । 

ऽग्रोनिः पगणरः - 

"सारणे घवान्न मेत ना गम्यत मनुप्वागाम। 
(~| 

प्रनक्रिया कथञ्चिन्तिपुप्करः यमलधिप्ण्य च'इति । 

सावास्ते कत्तिङविशाले। धप्राणि उत्तात्रयरं राणी च। 

उश्राणि पूर्वात्रयं भरणो मधघाच। मक्रागस॒ मृगचित्रानुराधारेवस्यः 

यंपम॑ंल({घमप्पय धनिष्ठा) 
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कश्यपः - 

"मरण्याद्रा तथलेषा मूलं त्रिचरणानि च । 
प्रेतकत्येतिदुष्टानि धनिष्ठां च पञ्चकम्" इति । 

वराहपुरागो-- 
५ चतुर्थाष्ठमगे चन्द्र दाद? च विवजंयेत् । 
प्रतर्थं व्यतीपाते वेधृतो परिधे तथा । 
कररे विषिसक्ञे च शनेश्चरदिनेऽपि च । 

व्रयोदश्यां विशेषेण जन्मतारान्नये तथा" ॥ इनि । 

अन्पतारान्रयमाद्यं दशममेकोनविशं च । तथा- 

““नन्दायां भागंवदिने त्रयोदश्यां चिजन्मनि । 
श्रत्र द्धन कुर्घीनि पुतरद्।रधनश्चपत्" 

इत्यादयश्च सावकाशधाद्धमात्रविषया निषधाः प्रेतश्राद्धेष्बपि 
ताट्रशेषु प्रवत्त॑नने। त्रिज्ञन्मनीति जन्मतिधिनक्षत्रतारासु । 

“त्रयोदशं जन्मदिनं च नन्दां जन्मक्षैतारां सितव्रास्रं च । 

त्यक्त्वा हरिभ्येन्दुकरान्त्यमेत्रघुवेषु च श्राडविधानमिष्टम्” ॥ 
शति दीपिकामचनैकषाक्यन्यान् । स्वकानेऽचुष्ठीयमनेषु निर्वज्ञा- 

शेषु तु निषेधानामप्रवृत्तिगोभिलेन स्पष्टता । 
५“ नन्दायां शुक्रवारे च चतुर्दश्यां त्रिजन्मसु । 

पकादशदप्रभुति नेकोदिष्टं निषिध्यते, इति । 

युगाद्यादिषु प्रेतक्रमंि सवंनिषेधापवादः स्मृत्यन्तरे 

“युगमन्वादिसक्रान्तिदशा प्रेतक्रिश्रा यदि । 

देवादापतिना नत्र न नक्त दिशेधनमः ॥ इति । 

इति प्रदर्शिताः श्राद्धकालाः । 

ग्रथ श्राद्धवेललानिणयः | 

एवं प्रद्धिते¶ श्राद्धकालेषु तिथिप्रयुक्तभराद्धेषु खडा तत्तिथिनिशे- 



भराद्धकालविवेचनम् । ५९१ 

तव्या । तक्निणंयश्च वेलप्ररपर्याग्राररह्मद्यहर्मागव्याप्यादिभिः 

कर्तंज्यः । तदथं विधिनिषेधमुखेन धाद्धवेला निरूप्यते । तत्र 
निषेधमुखेन ताचन्मनुः- 

“र्नो श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । 

सन्ध्ययोरुमयोश्चैव सुर्य चैवाचिरोदिते" ॥ इति, 
“ नातिसन्ध्यासमीपतः" इति च । श्रत्र सन्ध्याशब्देन - 

५ उदयात् प्राक्तनी सन्ध्या घरिकात्रयमिष्यत । 

सायंसन्ध्या त्रिघरिका ह्यस्तादुपरि भास्वतः ॥ 

इनि परिभाषिना सन्ध्या न गृह्यते। किन्तु सुख्येव स्वरडरवि- 

मण्डलोपलम्भयोम्यकालरूपा । परिभाषिनाया राग्र्यतगन्तनया नशि 

वेधनेव निषेधसिद्धः । स्कन्दपुराणे- 

“उपमन्ध्यं न कुर्वानि पितुषूजां कथञ्चन । 

सं काल श्रासुरः प्रोक्तः धाद्धं नत्र विजयेन ॥" इति । 

मन्स्यपुरागे - 

„ सयाहम्तरमुदत्त स्याच्छद्धं तन्न न कारयत् । 

राश्चसी नाम सा वेला गर्हिना सवं कमसु ।” इति । 

बोधायनः -- 

"नुं प्रहरे प्राप्त श्रष्दंयः कुर्न नगः । 

न्नासर तद्भवच्द्ाद्धं दाना च नरक व्रजन् ॥'* इनि । 

हासनः- 

"' दद्िवसस्याणम भगं मन्दा „२ | 

श्रासुरं त्कवच्छाढ पनसां नापनिष्रन डान ॥ 

तथात्वे शास्मीयप्राप्त्यपश्चत्वन नस्याश्चा- 
पतेचन निषेधा; । 

; ,* , नापप्यं वणोते, नानुयाजपु 
न्यस्तवाधासंमवेन विकल्पापत्त 

हत्यादीनामिव । 
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तच यथा वदीश्चिनो न ददाति न जुहोति न पचति ” इति- 

निषेधो ऽच्निदोत्रहोमादिशास्प्रीयपदाथंगोचसेऽपि न तद्विधिभिरवि- 

कर्पते किन्तु विशेषविषयत्वेन बलवात्सत्मान्यतिषयास्तान् 
दीक्षितातिरिकिपरान् करोति तथेतेऽपि निषेधा एव सन्तः “श्रमावा- 
स्यायां श्राद्धं कुर्वीत » इत्यदि वधीन् रात्या्यतिरिक्तपरान् कुषं 
न्निति वाच्यम् । 

वेषभ्यात्। दानहामादिनिषेधो हि पुरषा्थ॑तद्गोचरत्वात्क त्रधिक- 

रणोन्यायेन पुरुषाथतया धाप्तोऽपि प्रकरणात् क्रत्वब्यभिचघारिदीक्षितस- 

स्वन्धाश्च स्त्रयुपायमांसमक्नादिपुरुषाथमपि चितः । ^ प्रतिषेधः 

कतोरहुमिषठः प्रकरणाश्रयात् ” इनि न्यायेन क्रत्वर्थः । पुरूप्ाथे- 
दनिदिविधिभिमिन्नचिषयत्वाहिकद्पानर्हस्ततपरसक्त्यमावत्तदिध्यसं- 
निधानाच्च तच्छेषपयुंदासन्वानहौ युक्तं यज्निषेध पत्र सन् 

म(परन्यविप्रथानिवि वोन्वधिन्वन्यविषषान् करोति \ 

इह तु वक्या्प्कगणाच दइयेऽपि श्राद्धाथ विकल्पा पएमेनि , 
५ रातौ श्राद्धं न कुर्वीत ” इत्यादीनां निषेधत्वे सामान्यविषयेरपि 
निषेधविध्यात्मला वार्थगरवश्यंभाविनद्िषयननेव्रिधमिः समं प्रसज्यत 
प्रव विकटपः ¦ श्रन्यन्नवाध हि नेषा प्ररमाथंता निषेधविषयभिन्न- 

विषया पवर नेरभ्युपगन्तव्याः । नथा च प्राप््यभावान्निषेधानां चिधित्वं 

न स्यान्न चानन्यशषभृनानां संभवद्धिधित्वानां “च नान्तरिक्ष न दिवि" 

इनिवदनुवादत्वं युक्त मिनि पयुदास पनं “नानुप्राजञेषु" इत्यादिवत् । 

यत्त॒ पयुदासविचारावमर,"“ नानुयाज्षु ” इत्यत्र; सामान्य 
विध्येकवाक्यत्वाथ पयुदासलध्रणा न विकट्पभियेति सामान्यविशे- 
षशास्वयोर्विकस्या न दश्यत दत्यनिद्ररो पयु दासासंभव इति च शल 

पार्यादिभिदच्यत । 

तस्सवेमाकराज्ञानप्रयुक्तम्, ¦ विकरतपमयादेव हि “नानुथाजेषु" 
इत्यत्र, श्रनिदिषटविषय च ' नाय वृणीनेः इत्यादौ पयंदासलक्षणा 
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ध्युत्पादिना तन्त्र । सामाभ्यविषयेण च पशुचोदकेनाज्यमागपपकेण 
"न लौ पेशो करोति" इत्यस्थ पयेदामासंभत्रदावश्यकनिषेधत्वस्प 

विक्ररगोऽगन्याङ्गीकनः । "दीक्षितो न ददाति" इत्यादेश्च ज्योतिष्टोम- 
प्रकरण शीतस्य प्ररेशान्तरपटितेदनादि विधिनिरनेकवाक्यभूतस्थापि 
गुशविधिविधया नदुपकारिणः परयुंदासत्वं माष्यकरेण, “'उपाच्र 
घयस्ति'" इन्यनेन च वरुष्प्रचासावान्तरप्रकरणपरठिनेनानेकवाक्वभू- 
तस्थ "न वैश्वदेव उत्तरमदिमुपकिरन्ति न शुनासीरीये” इन्थस्य 
स्पेस्तैरपि चाभ्युपगनम् । 

यतेषः ,च परदरासत्वं षष्ठिनि.ङ्यवचुन्नामावास्यादि विधि. 
शोतनया रादप्रादौतसयमावास्यय्रामि-+ीति श्ूनयपाणिप्रभतयः। 

` तदगुक्तप् । परेदासः हि नडसम्बद्ध 7दिनरसमस्तसमुदायिधरि- 

तसभुदायविषयस्य सपान्यविधर7दिनर्समुद्थिमात्रलेकोचनेन 

शेपो मवति । न च रात्रिसन्ध््राद्म्नियिरूपसंमुद यघ "काः । (१) 

छणानामेवेकचन्दरकनारवेशनिगं परूपेकफलोपाध्यवचचननानामतन्त्ी- 
छतावान्नरसभ्ुदायभावानां तद्धरकत्वात् । भवन्ति तु तेऽदोरत्र- 

पसावनद्विवसात्मकसमुदायघटकाः । तथव व्यवहारात् । यथा हि 
योचता क्षरासमरुदःयेनन रवेरेकमुदया चलमारभ्यापरोदयाचलसंयागो 

अत्रति तावान् सघुदायः स'वनदिवसम्वन म्थवहियने, तथेव रवेरद्- 

याचललसंय्ोगमारम्यास्ताचलसंथःगो यावता क्ष्समुद् येन भवति 

ख समुदायः सघुदायमू (हस्न्वेन, अरस्ताचललयो पमारम्योदयाचल- 

योगा यावता समुदायेन एनदवरान्तरसमुदायस्नाटृशर त्रिन्वेन 

व्यवहियते । णवं सन्ध्याध्रातःसङ्कवादयाऽप्यदारात्रसमुदा यित्वेनेव 

उ्यवह्ियस्ते । न तु तिथिसमुद्रायित्वेन । मध्याहपराह दिशब्दानां 
व 

(१) श्चणानामिति पद्मष्दाय घटका इति पदं यावत्पाठो 
---~------------- 

द्विश्पु © नास्तं 1 

६५ 
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तु योगवशात्स्पष्टमेव सावनदिनभागवचनत्वम् । श््रत्याहःशन्देस्य 

तद्वचनत्वान्मुहत॑घररिनःवःश्च । मुहत्ता हि सावनदिनम्येव भागाः। 

“श्रहलो मुहत्ता विष्याता दत गर्न च संद" इन्यादिनियमस्यान्य. 

ध्रानुपपत्तः । नेन ग्रिसंध्यादिभिन्नेऽसावःस्य दिमाग इनिपयेदासा- 

संमवाद्राध्निलध्यादिभिन्ने दिनभाग इति सवनदिनसंक्रोचेन नैषां 

पर्युदासत्वम् । 
ननु सावनदििनस्य विधरेदशंनात्तःसंकोचने "कस्य विधेः रेषा 

पते प्यदःसा- । श्रमाघास्यादिकालविधय एव दद्विधय इत्यदोषः । 

यथा हि देवलस्यापि चवसन्तदेनिमित्तत्वश्रवणमजोवनोऽनुषठाना-- 

संभवाद्वसन्ताद्यवन्लिगनजीचनपरं भवति नथा कल्लस्यामावास्यादे- 

रङ्त्वध्रवरमप्यदोराश्रं विहाय क्मकर्गाणक्तस्तद्वदहोरात्रपरमेव 
भवति । “अमावास्याचत्यहोरात्रं धाद्धं कुर्यत्” इत्यादि ¦ श्रत पव 

सवकर्मसु ग्रेत्येवं साननरिनस्याधिकरयात्वेन संकन्मवःक्ये 

उल्लेखः शिषएनाम् । श्र्यसोमाकग्रहणसंक्रान्त्यदौ सुनी्थंक इति 
दानसंकटपवाक्यम् । शरद्य कष्णाणएमीं प्राप्यति च जन्माषएमीतठत- 

संकरपघाक्यं पुरागोष्ठपि । स्पटश्च 

"विधिज्ञः ्रद्धयापेनः सम्यकपा्जनिरोजकः । 
रात्रेरन्यत्र कुवांणः श्रयः प्राप्नःन्यमुत्तमम्" ॥ 
इनि व्यात्रपादेवचने तिथिविरेषानुपादानात्सावनदिनशेषतयेव 

रात्रिपर्युवासः । इदं च पयु रसत्वमभ्युपगम्थाक्तम् । वस्तुतस्तु 
°्रात्रो श्राद्धं न र्वाति" इत्याद्या निषेधः एव मुख्यचत्या नतु 

लक्षणया पर्युदासः । निषे वस्वेऽपि `वकर्यभरसक्त्यमाचात् । 
वात्तिकङ्चन्मने “दौश्चिना न द्चति,, श््यादिवत् । 

नन्तं भिन्नधिषधत्वात्तत्र न प्रसज्यत विकट्पः, इह तु समान- 

विषयत्वात्पसञ्येतेवेति । अक्र वदामि । तत्रापि विकल्याप्रसक्ता- 

विमेव बीजं यद्चाचज्जीवोपवद्धदानादिषिधिप्रयुक्तामेव दीक्षिताव 
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स्थायामपि दानादिप्रसक्तिमपेकष्य संमनदेत्मल्लाभा निषेधोन 

तदवस्थायां विोषतस्तत्पाश्तपपेश्ते येन तदथं तत्रापि सामान्यविधेः 

परवुत्तिमनुमन्यमानरूगरितरावस्थाविष्यत्वकरणलक्षएवाधा सं मवात्तेत 

सदह चिक्रदपतेःत द्।*,दिकं पुरुषाधं निषधश्च क्रत्वथं इति नषेध्यनि- 
पेध भिन्न विषयत्वाक्तिश्चेतद्थंमेद । 

यदि हि दानाद्योऽपि- क्रत्वर्था एव निषेध्याः स्युः “नाजुयजेषु, 

नायं वृणीते इत्यादिनामिवायुयाजःदयः। ततस्नेषां तक्त्वथंता 

परमा्थंतस्तःद्षयविधि विन न संमवतीति ताद्रशां विधिस्ता- 

दशस्य निषेधस्थापेश्चत पवेति । उत्छगं श्वाय यत् क्रत्वर्थो निषधः 

क्रत्वव्यभिचारिणं संनवत्कतूपयोग चा पद्।थमवलम्बत इति । 

विकल्पप्रसङ्कादेव।संमवत्कत्वथद्)ना{द्, वषयत्ट्स्य तु दानाद्निषे- 

ध्यः रयुमगमनमांसमन्तादनिेस्येव त्रिरुद्ध क्रत्वथेम् । एवं च 

सति यद्याचजोव दानहामादी।न कुयत्तदद्ा क्षिता नेतिवदुयदमा- 

चास्यादिमत्यदासात्र श्राद्धं कुर्यात्तद,उगादो नन्यमाव।स्यादिम द्दो- 

रान्रगोचरसामा.यविधिनैनःपरन्ना रउ्यादिनिषरेधा नं विशधतस्तत्र 

तमािक्षरं विधिमपेश्चत इति निषेधत्वेऽप नात्र विशस्पसद्भः । पतेन 

"रान्न स्नानं न कुर्तरतति तथा दान च राच्रघु। 

प्श्चयक्ञविधानं तु न कुयान्दत्युजन्म्नाः ॥ 

यादयोऽपि निषेधा भ्यःख्यातः। नयु ववन्त्येते वयथटासा 

निपेधा वोभयथापि प्राह्यपेक्वाः ¦ प्रसि सश्रपि सामन्यविधा श्राद्ध 

रसन्यादिवेल्लानां नास्ति । 

“पुर्वाह देविकं-ाद्धमयनाहं हं .पावंणम् ¦ 

पकोदिष्टं तु मध्याह्न पतवर द्धि निमित्तम् । 

द्मनाद्धं त॒ पूर्वाहे एक्रादिष्टतु मध्यलः। 

पाणं चापराहे तु प्रातचरंद्धिनिमत्तक्रम् । 
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शुङ्धपक्षस्य पूर्वहि धाद्धं कुर्याद्विचक्षणः । 
कृष्णपक्षापराह त॒ रौहिणं त॑" न लङ्येत् ॥ 

ऊध्वं मुहत्तत्कूतपायन्मुहत्तंचतुष्टयम् ¦ 

मुहत्तपञ्चकं ह्येततस्वधाभवनमिष्यते ॥ 

श्रपराहः पितणां तुश्त्यादिन्रह्मपुराणशातातपमाक्रैरुडेयमस्स्यहारी 
तादिवचनेस्तत्तरछ् भेदेषु तत्तद्धेलाया निय मिनःव।त् । 

श्रत्रोच्यते । प्रातःसन्ध्यातत्समीपनिषेधस्तावत् “प्रातवरु द्धि. 

निमित्तकम्” इत्यतद्वचनप्राप्तपुधजन्मातिरिक्तविवाद! दिनिमित्तकवृद्धि- 

श्रादधविषयः । प्रातःसन्ध्यासमीपे च प्रथमो मुतेः । श्रचिरोरि तपद- 
नापि स॒ पवोच्यते । “सूर्योदयमुहतं च इनि शलतातप्वचनात् । 
सायंसन्ध्यातत्समीपसायाह्नादिनिषेधश्च पावंएविषयः । नस्याएरा- , 

हकाल वात् । श्रपराहस्य च द्वधाविभागे बधावमागे च रात्रि. 

पयंन्तत्व.त् । 

भ्यथा चापरः पक्षः पूर्वपक्चाद्विशिष्यते । 
तथा श्राद्धस्य पूर्वाहादपराह्या विशिष्यते ॥ 

“वासरस्य ततीयशं" इति मनुवचनाभ्यामपराहन्वःचिशषाश्च 

द्रलस्यापि तस्य (पावणाद्गत्वप्रतीते; । चनुथेप्रररसायःहदिवसपर- 

मभागान्तवमुहर्तानां च तारतम्येन चस्यैत्वं, द्र णएव्यम् । यद्व, चतुथं 
प्रहरनिषेधाऽव्पान्तरत्मात्सायाहूविषय) पव । रा्रगिषेचस्य तु प्र 

पुत्रजन्मानिमित्तश्राद्विषयत्वम् । तथा, च तस्य पक्षऽननुष्ठन- 

मपीति केचित् । तस्यैव - 

“राटुदशंनसंकान्तिविवादात्ययवुद्धिषु । 

सखानद् नादिकं कुयुनिशिपकाम्यत्रत घु.चः ॥ 

इत्यादिदेवलादि वचनै ̀ .; राभ्रौ 'प्ाघरत्वापरािस पक्षस्य निषेध 

स्यापि परिशेष्तद्विषयत्वन सम नःवषयत्वात् । विवाहे च दानः 
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दैवाः च = | ९ 

स्यंवाधथो न त्छादिपदोपात्तरय श्राडस्य । तन्निमित्तस्य श्राद्धय 
8 

धातव द्धिनिमित्तकमिनिप्ातःकरणात्तन्र राश्रिविधानानुपपत्तः ' रात्रौ 
५ ५4 [1 

१ 

विवाहे यदे प्रात्र ्धि्राद्धं न छृतं तदा रा्रावपि कार्यमिति तुः 
शः पाथिः । 

४ 

दशश्राद्प्रकरणगनेस्य मानवनिषेघस्यापरपक्च्राद्ध करणगतस्य 

च नच नक्तं ्चद्धं कुर्वानः) इत्यारस्नम्वोयम्य तरेकवशक्वनया- 
नारभ्याधीतन्यायन च नद्धिप्रयारामेतरान्यपाग्रपि ग्रहणादिनिमित्त- 
भ्राद्धविपयत्वासंभवात् । इदं केषराडिचन्मतमयुक्तम् ' प्रकरण्याध्रऽपि 
स्वारसिक्रस्रमानविप्रयत्वामावाद्विरदपस्यान्याय्यत्वाच्च । तीर्थश्रद्- 
विषयोऽयं रात्रिनिषेध इत्यपरे । 

ननु तत्रापि प्रकरणबाधप्रसङ्गस्तुर्यः । न । लिङ्गनेव प्रकरणवाधात्। 
त्थ हि यद्ययं निषेधः प्रकरणात्पावंगमार्त्राव्रषयस्तदा प्रहणादिश्राद्ध- 

ष्व तिदेशात्तस्य प्ाति्वंक्तव्या । सा चोपदेशिकनिमित्तस्वभावावगत- 

निपरित्तानन्नयं विरोधाज्ञातेष्टाविव कालशोचयानं संप्रवति । नच 

यथा तत्र शेषिवियोधेनानन्तयं बाधिते. तदुपसंग्रहस्नथात्र किञ्चि. 

तस्य बाधकमस्ति येनातिदर शिकस्थापि निषेव्रम्यापसग्रदः स्परत् । 

तत्र॒ रन्िप्रतिप्रसवविधिस्तेष्वनर्थकः स्यात् । तन यथा “न 

वैश्वदेवा उन्तरवेदिमुपकिरन्ति न॒ शुनासीरीये” इति निषेधे 

द्र योरेव पार्वणयोरुत्कीन्तनसामर्यांत् "उपात्र वपन्ति? इत्यत्र 

बस् ए्रधास।वान्तसथकरणब धस्तथात्रापि । क(चित्कवनिप्रसवसा- 

(4 न ने मर्थ्यात्, नियतापराहकालायां प्रन रात्ेयसमापिश्च । वेन दशं 

्रकरणादुत्ष्टस्यास्य रात्रिनिषेधस्य निमित्तस्वरसावगतनिमित्तानन्त 
> व्ये # क 

यंवशादनियतक(लानि नैमित्तिकशराद्धान्येव विषयः । तत्रापि ब्रहणा 

दिषु प्रतिप्रसवेनापोदितस्य तीर्थश्राद्धमेव स्थिरा विषयः ।' 

जनु तत्रापि प्रतिप्रसववाक्यानि पितृष्यलिंखितानि । महाभारत- 
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“ मुक्तो वाप्यथवा.ऽभुक्तो गत्रावहनि खेचर । 

न काल।नयमो हयस्ति गड प्राप्य सरदेगम्”॥ इत ॥ 

देवोवुराणे- 

"कानि वःप्यथवा काले तीथे श्राद्धं सदा नरैः \ 

्ा्ैरेव च क्तव पितृणां चैव तपंएम् । 

पिरडक,नं च तच्छस्तं पितृणां चातवहटभम् ) 

विक्लम्बां न च कतेब्या न च विघ्नं समाचरेत् ५ शति ॥ 

काशोखएडे- 

“छ भालेऽप्यथवा ऽकाले नीशं श्राद्धं च तपंणप्। 

श्रविलयबेन कत्त॑न्यं >ेव विघ्रं, समाचरेत्" ॥ इति ॥ 

सर्वेषामेषां वाशब्दापिशबम्दध्रवण।त् ` गुरु" बः.बालवृद्धौ वाण 

इत्य . दिवत्स्वाथतात्पयरदितानां वचनान्नरनिषिद्धर्रेरन्यभ्नेति वाक्यः 
्राप्प्रातःसःयाह्वादिगौणकालप्रतिप्रसवार्थत्वादद्।षः । तेन प्र,तःक्राले 

तीथं प्रा्तैनं कुतपापराहरूपग्रारम्भप्रधानकालग्रतीक्षा कत्तंबया । श्रविः 

लम्बेनव श्राद्धं कत्तव्यम् । सायाहुपर सश्च न मुख्यकालापगत इति 
तीथशधाद्धं न कत्तव्य किन्तु येन केनापि प्रकारेण ररे प्राक् क्राय॑मेव | 
श्त चव केऽपि शिष्टा रात्निभोजनोत्तरकालादौ तीथं प्राप्ता श्रपि 
तच्छष्ं न कुर्वन्ति । एवं मुख्यकालं यावदस्थाविद्टग्यपात्रसंपत्तावपिं ' 

दष्टव्यम्। तत्रापि" तीर्थदग्योपपत्तौ च न कःलमवधारयेत्'दतिमुल्य- 
कालप्रतीक्षानिषेधमुखेन प्रातःकालसायाद्वादेरेव प्रतिप्रसवात्। इदमपि 
परकृतिप्रकरणपरितस्य प्रतवेव कथं चित्कायंसंभवऽयुक्तमेव । तेन 
प्रारग्फे श्राद्ध दैवमानुषप्रतिबन्धादसमाप्त यदि रविरस्तमियात्तदा 

भारम्धत्वाद्वात्रावपि तत्समापने प्रसक्तं न च “नक्तं राद्धं न कुर्वीते" 
हति निषेधः । तथा च साग्रिृतमेव स्थापयित्वा परेद्युः ृतान्ता- 

स्छामापनोयम् । यजमानेन(पि तदुत्तरमेव भाक्तत्यं न तु पूरवदिन. 
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दत्युत्तरसृतरं ^पररभ्े चाभोज्नमापरिसमापनादितिं" इति हरदत्तः । 
पागम्भश्च पूषेदयुःनरेनम् । 

यन्त॒ माश्ववन 'श्रारव्ये च मोज्ञनसमापनम्. इत्यध्येतुमाप्याननुग- 
तमरापस्तम्बीयप)।टं लिखिल्म मोज्ञनग्रहणस्य ;पिरडद्। नापलक्षणत्वं 

समाणनग्रहणषस्य चारम्भाप्रलक्नणत्वमङ्गीरृत्य रात्रावप्यारम्भसमाप्ि- 

स विन्सरिकस्याम्यनुक्चाने | तदाब्दिक्राकरशप्रत्यवष्यस्य' श्राद्धविघ्- 

स्ठतक्रानेष्वनुष्ठ नन परिहिरसंमवाश्निरपपत्तिक्त स्वाच्छुन्यमात्रम । 

शन्न परारमाधिकः परिहाराऽसिधीयने । श्रपराहविधिनं 
तक्षिरमाथं एक नक्तादिषु मध्याहादिविरिवत् किन्तु फलानिशय. 
देतुः्वलक्षएप्राशस्त्थथंः । तथा च मनुः “ यथ। चैव ” इत्यादि । 
शातातपः- 

« दशंश्राद्धं तु य शोक्तं पावंशं तत्थकोततिनम् । 
श्राह पितृणां तु तश्र दानं प्रशस्यते ,. ईति ॥ 

श्रापस्तस्बाऽपि-- “मासि मास्यपरवक्षस्यापराहः श्रन्” इति। 

श्रापायश्राद्धविषयद्र्ठ न्तप्रसिहध्यर्थः पूवंवाद्श्च प्राशस्न्याथं पव 

८" श्रष्ठं तत्रात्तरायर्टम् , कृष्णपश्चश्च तत्रापि “ इति । एवं सति- 

“श्रपरह्नः पितम् ,श्र पराह तु पत कप्,श्रपराहं पितक्रिय'इत्यादि- 

श्ननिसः निषु यद्पराहस्य प्राशक्स्यानालिङहतं भवं नियमाथमिषं 

रतिभाति तदपि पूव यचनेकवाक्यतया प्राशस्त्यपरम॑व । 

ननु- 
"उद्टिने दैवतं भानौ पितयं चा्तमिते रघो । 

दिमुहत्तं भिरहश्च ” दति । 
"“ दिनान्ते पञ्चनाड्यस्तु पुर्याः प्रोका मनीषिभिः । 

उदये च तथा पिञ्च देवे चेव च कमणि " 

इति च सायाहस्यापि पित्यकालत्वोक्तिस्तथा सति किमनथां । 

न च प्रतिषिद्धस्य प्रतिप्रसखवार्था भ्र › निषेधो हास्य तदा न 
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स्वरूपविषयः, किन्तु देध्रेधाविभागपक्षयोर पराहान्तगंतस्य तस्व 
मनु घ्राक्यःत्पुवंम.गवरेव -धाशस्त्यप्राप्नो चतुर्धापञ्चधाविमागयो- 
रन्त्यस्य तस्य तज्जिषेधेन तदपगह्ाककतस्पूवं ग एन तत्क भचाथः । 

सायाहः श्राद्धेऽपराहवतप्रशस्तो न । किन्तु राक्षसी वला रात्रिस्तनतु- 

ल्यः । श्रपराह्न एव तु तत्पू्ंभागः प्रशस्त इति। 

सत्यम् । पूर्वाह.यापि प्रातमिन्नस्य तदः श्राद्धकालत्वान्तदपेश्चया 
प्राशस्त्याथां तस्य पुनः पिडधकालत्वाक्तिः। श्न एव्र शिष्ट श्रपराहे 

भाद्ध।संमवे सायाह पतर तत्कुषैन्तिज तु सङ्गवइति , 

यद्वा प्रातरादिवच्छृद्धाङत्वेनेव निषिद्धस्य सायाहस्य गौण- 

कालतयथा प्रतिप्रसवार्थं सा भव्रिष्यतीति न कोऽपि दोष इतिं । 

धवं सव्येक्रादिष्ठादिगाचरां मध्याहदिविधयोऽपि पावंणविषध्रा- 

पराह्समभिव्याहाशत्प्राशस्त्यविषया एव । त्था कुतपस्यापि 

भआद्धपरम्मकालत्वं न नियतम् । येन तन्पुखेनापि बेलानियमस्तत्र 

स्यात् । रिन्तु तदपि प्राशस्त्याथंमेव । तथा च मल्स्थपुराणम्- 

¢ शह मुहत्ता विख्यातः दश पश्च च सवद्ा । 
तत्राएमो महत्तां यः स कालः कुतपः स्मृतः ॥ 

मध्याह्न सव॑दा यस्मान्मन्दी मवति भास्करः । 

तस्मादनन्तफलद स्तश्रारम्भो विशिष्यते “ ॥ इति । 

स्कन्दवायुपुराख्योः- 

५ कु यत्र गोपतिर्गोभिः कात्यन तपति क्षणे । 
स कालः कुतपो ज्ेयस्तत्र दत्तं महाफलम् , ॥ इति। 

श्रन्यत्रापि- 

५ मुहूर्तातसपतमादूभ्वे मुहर्तान्नबमादधः । 
स कालः कुतपा ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम् ,, ॥ इति । 

खङ्गपात्रःदिसाहित्येन प्रशंसनादपि तद्वदेव प्राशस्त्यमात्रहैतुता 
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गम्यते प्रभासखण्डे - 
^“ मध््राहः खड्ूपात्रं च तथा नेपालकः{्बलः । 
रूप्यं दमांस्तिला गावो दौदिज्ध)एमः स्प्रतः ॥ 

पापं कुत्सितमित्याहुम्तस्य संनापकारिणिः। 

श्रष्टवेते यतस्नस्मात्कुना दनि भि्रुताः? ॥ इति । 
त्था च कुतपापराह्ादीनां श्राद्धोदक्षपप्रयोगयोः प्रशस्तकाल- 

मा्रत््ेन नित्यवच्दुद्ध(थतया केनश्चिद्विधिनाऽनियःमेनत्वःत्तत्र 

स्वंवल(नां भसक्तो युक्ता राभ्निखन्धयादोनःमतेमित्तिरसरवं व्रद्धषु 
“प्रातःकालेतु नश्चद्धं परकुर्वीत द्विजास्तमः। 
नैभित्तिपषु श्राद्धेषु न कालनियमः स्मरतः ॥ 

इति माधवा सार्योदाहनाच्ल्िवरघवसं ताद वोक्याच प्रातःकालवि- 

दहिवश्रद्धिश्राद्ध'तिरिक्तेषु तेषु प्रातःकालस्य निषधः । 

तेन॒ रात्रिसन्ध्याद्रयतदन्तिक्रप्रतःसायाहम्यतिरिक्ततदम्तरयल- 

वर्निमुहत्तनवकमपि भरद्धानःमनैमित्तिक्रानां कलः । तन्मध्ये 

कुगपादिमुहर्चकपञ्चकं पावंशोऽतिग्शष्तम् ! "ऊव मुहत्तात्” इत्यादि. 
वघचनात्। द्वध, विसक्तदिनायशह्वाप्रशस्यप्रतिपादकस्यपि मरचुवच- 

नश्य लायाह निषेधरवरोन तन्नेव पय॑वसःनाञच्च | श्रत पव क्रर्टागनं मधु 

को नाम नास्वाद्यनीति न्यायेन शिष्टानां प्रायम्तथैव घ्राद्धानुष्ठानम् । 

पकादिष्टे च मध्याहः। स चात्र गान्धवं हित्वा कुतपरोहिणात्मक 

मुहतंद्वयमेव 
धप्रारभ्य कुतपे श्राद्धं कुर्यादारौहिणं बुधः । 
विधिज्ञो विधिमस्थाय रोहणं तु न लङ्गयत्” ॥ 

इति इललोकगौतमवचनात् । दं हि वचनं न पा्र॑णविषयम् । 

पूरव॑वचनविरोधात् । नापि- 

'शुङ्कपश्चस्य पूर्वाह्न श्राद्धं कुयाद्विचक्षणः 

कृष्णपक्षाप तहे तु रौहिणं तु न लक्घयत्" ॥ 

६६ 



५२२ कालक विवेचने 

इति वयुपुराणवत्तदुपक्रमतिषयम् , “भरारभ्य धादधं कुर्यात्" इति 
प्रारप्भात्पृथक् श्राद्धकर णस्थाप,द्'न[त् । परिशेषादेकादिए विषयमेव । 

सायशह्म्य च निष्रद्धस्यापि पुनर्िघानद्रीणङलत्वमिः्युक्तम् । 

तत्र चद्धिनीयतृनःयमुहृत्तनां गौखरगे रनरगीरतमना । दिन.एम- 
भागन्त्यमुहृत्तयाः पुजनिष्रेभ्नःत् ¦ न तु सव्र॑थाऽकालता राश्िप्रातवत्। 

^ स्वकालाक्रमे कुयद्रात्रः पूवनयाऽवधिः" इनिध्यासवचनात्, 
^रात्रेट्यत्र' इ"तचनाञच । प्रानक'लस्तु पाक्चरोकादिष्रयानिविद्ध 
एव । स।य(हवन्पुनक्धिानामाचात् । 

न चाच्मृहुत्ं्य पुननिषेधात्तच्केषभागस्य गौणतयःभ्यनुज्ञा ग- 
म्यत इति वाच्यम् । तस्य सामथ्यादूवृद्धिश्राद्धत्रिषयत्वस्योक्तत्वात् । 

सङ्वस्तु न नि.ो नापि प्रशस्त इनि भवतु चेशादिश्तरुद्रधःरिषु 
मध्याहध्रातगरिश्रतणं नियमार्थमेव । पारणे तु प्रृतिभूते कुनपा- 

पराह्यारपक्रमथ्रयागक्रालत्व्चत्णं स्पषठेवतनैः प्राशम्न्यारथमेवेति 

युक्तस्तन्प्रकरगोनारथ्य का श्रुतौ राञ्यादिधरतिषधः। कुतपस्य च 
नाडाद्रयान्मकम्य यच्छुाद्धापक्रमे प्राशस्त्यम् । तस्य विकृनिनूते पावे 
व्यवस्था स्मयन मः कगडयन ' शुङ्कश्चस्य” इत्यादि । शृलपारयादि- 

भिर्वागुपुर गन्ख्नेदः लिखितम् । इदं हि वचनं शुक्करक्नसस्बन्धिनां 
युगमन्व दृत -पःरकादोनां स्य॑षां शु्धषक्षपुरस्कारसल ध्रुनःनां 

वा माध^.रभःव्य,दव्रौहयच्प.क)रदश्राद्धानां सवस्य प्रयोगस्य 

पू्वाहक ठ पं कृष्णपश्रस्तमबन्धिनां चापराह्कालत्वं विदधाति । 

पकन्नःप२.ह दवा चप्सङ्गाद्परत्र च प्राप्तत्वात् । 

न च कृप्णपश्टःशेऽवुवाद एव । शुङ्कपक्षांश पत्र तु सामान्यद्रा्ता- 

पराह, ~ ध.वनव पूव हूिधिसित बाच्यम्। 

श्रव्रःप्रन 1२त्तो तस्याप्यन्यःय्यत्वात् । दवेधाषिभक्तपूर्वाहान्तगै. 

तस्य कुतवपूवभ।गस्य ताद्रश्वापराह्यान्तगंतस्य च तदुत्तरभागस्य 



्रद्धकालविवेचनम् । ५२६३ 

पक्षेमेरेनोपक्रम करालेन्वः घ वस्थापने त॒ न कस्यविद्रःभेपरेश्चिनचरिधानं 

च लभ्यते, “गदिणंतु न लङ्खयेत्" इन्यप्युपक्रपकालवरिधान 

पव संगचशरुे | उपक्रमे रोरिशं न लह्येन् तत्र वा ष्ण 

पक्षसम्बन्धिघ्राद्धमुपक्रपणीय्ि।त । 

विष्णुप्पयुपक्रममेव पूर्वापराहयोः पक्नमेरेन । दशंयनि--शुक्कष 

क्षस्य पूर्वाह्न. कृष्णपश्चस्यापराह विप्र नलान,नाचान्तानुपवशव्रत्"'इनि। 

यत्त हेम द्िशाप्य वत्रनम्य पूर्ोक्तोव धप्हरगयै क दष वेषय- 

त्वपप्युकम् । एकादिषटनपि पक्षमेदेन कुतपपृत्रानरमा पदर एक्रमगोव- 

भिति तद्धिचयम् । तस्यतन्प्रथपमाग पवापक्रमएोयत्व।त्त्रात्यव- 

स्थाया श्रप्राप्तेः । तधा च व्यासः - 

| ध्कुतवप्रथपे भगे पङादिष्रमुयक्रमेत् । 

्वत्तनतलमीपे वा नत्व निधनान्मवान्.. ॥ इनि ॥ 
तत्रैवेति कुतपप्रथममाग एत्र परसृश्यते नत कुनवः। विरे. 

षरा्त्वात् । तत्रेव प्रथपकलायमेवाननममीपे उनि विङ्न्यः। कुनप- 
परामशंन तदुत्तस्भ.गव्रियिपि चारा. नत्यनुरत्यत्वम् 1 तश 

कुतपापक्रमविधानादेवे [स्य थस्य सिद्धःवम्परानथक्यान् । कदाति- 

हो रत्वेन भान्धवं ऽप तस्थोपक्र मः । तथा च शिव्रराघवसंवरादं - 

“प्रहा दिध्थतिरिक्तम्य प्रक्रम डतः म्मूतः। 

कुत पादथव(प्यवाग,सनं कुतपे भवन् ' ॥ इनि ॥ 

इदं चचनमेकादिष्ट विषयमेव । मध्य,ह दुक नतरेवाचगुप्यात्तदन्त- 

गंनगान्यवंविधानस्यःचितत्वात्। पएपेन ववनद्रपरस्पापि पावे 

दिष्ट मयवि गयत्वं माधवाक्त 7प्यपास्तम् । 

यदपि माधवस्यैव दैवि कपितयश्चाधपरिपयतया “परवह दैविकं 

शराद्धमपर ह तु पैतृकम्" इ्येतत्सम'नाथतयः गु पक्षस्य” इत्यादि. 

वचमव्यास्यम तदुशरक्षामा अकृष्टपतम्। 



५२४ कालतत्वपिवेचने 

यदपि शलपाणिनाशूङ्ख !क्षसम्बन्धि-युगाद्या दिधाद्धं पूर्वाह्न, कृष्णपश्ष- 

समग्बन्ध्यपराह्त कन्तत्य्रम् । पू्वाहम्यात्तरावाधरपराहस्य च पूर्वा 

वधिरुक्ता "रोटिणं तु" ईनि । तेन शङ्क शक्षे नवममुहर्तापरिधाद़ न 
क्त्यं कि ल्ववगिवं कृष्णपक्ष च तम्माल्याङ् न कत्तभ्यम् । नन 

छृप्णपश्चवुरस्कारविहितश्चाद्धषु शोहिणास्या नवममुह्तो सुहतत- 
त्रयान्पकाऽयराहश्चेनि भुहत्तचतुएयश्राद्धकालः। तत्राप्यपराहः 

प्रशस्तः: शङ्कपश्चपुरम्कारःवहितश्राद्धयुं तु सङ्गवो मध्याहश्चेति 
मुह तंपर्कप्, तत्रापि द्रवाविभक्तपूर्वाहनान्तगंतो भागः प्रशस्तः । 

“द्मपराहन तु संप्राप्त अभिजिद्रहिणादये । 

यद्दीयते किञ्चिनदक्षयमुदाहतम्" । 

इति मन्स्यपुराशाक्तमभिजिद्ाख्याप्रममुहत्तगे हिरोपक्रमापराहा- 
त्मकं मुहत्तप्शचकं नतु मुह्तचनुष्टयापेश्चयापङृषएम् । श्रत एव 

"ऊधवर मुद्ा्कुनपायन्मुहत्तं बतुणए्यम् । 

मुहत्तंपश्चकं वापि स्वधाभवनमिष्यते 

इति मत्स्यपुराणीधमेव वचनान्तरम् । प्रातःसायाहावधिपरि- 

चिन्न मुहत्तनवकें त्वपरृष्नरम्” इत्युक्तम् । 

तदपि पक्षद्रयसाधारएयेनेव प्ररम्भप्रयागकालल्वेन प्रात्तयोः 
कुनपापराह्योरबाधनेव पूर्वोक्तविधया शुङ्खङ्ृष्णव।क्यव्यर्धानसं भवे 

संपृणप्रयोगकालविध)यक्त्वन विष्णुचचनविरुद्स्थ व्याख्यानस्या- 
युक्तत्वादयुक्तम् । रौहिणस्य पूर्वाहावधित्वं चात्यन्तायुक्तम् । 
ूर्वाहान्नगं तस्यैव हि कस्यचिक्किञ्चित्तद्धागव्यधच्छेरेन तं पत्यवधित्वं 
स्यायथा तस्येव स्वपूवभाविक्रुतपोत्तराधंम्यवच्छेदेनापराह्' प्रति। 
न॒त्वपराह्न्तगंतस्य पूर्वाह्न प्रति। तस्माच्खुद्ककृष्णवाक्यस्य 
पूर्वाक्तमेव भ्यस्यानं साधीयः रिष्टाचारानुगतं च । न हि केऽपि 

शिष्टाः शङ्क गक्षगतं पोणंमासीव्रीहियवपाकादिश्ाद्धं पूर्वा 



श्राद्कालविषेचनम्। यदथ 

समाचरन्ति । पतेनेव तद्वचनसिद्धपेवार्थ युगादिषु प्रतिपादयत्- 

“द शुङ्क दरे तथा कृष्णे युगादीन् कवयो विदुः । 

शुङ्े पोवाहिङ्े ग्राह्य कृष्णे चेव परा हिके* ॥ 

इत्येतदपि स्परत्यन्तरवचनं व्य।ख्यातम् । तदेवं निषेधमुखेन 

ध्राद्धनेन्ना प्रद् शिता, निषिद्धरत्रिसंध्यादिऽतिरिक्ताऽहर्भागः सेति | 

तन्प्रसङ्धुनेतर विधिमुषेनापि सा दरिता-- ' पूर्वाह्न दैविकं धाद्धम्* 

इत्यादिवचनैः तेषां च प्रयोजनमुक्तम्- “प्रशस्त्यार्थानि नियमार्था 
न्येव च"इति । तत्र दैविकं श्राद्धम् -“देवानुदिश्य क्रियते तत् दैविक 
मुच्यते ” इति विश्वामिग्रोक्तम् । तस्यापि च ध्राद्धत्वमभियुक्तश्रा- 

दभ्रसिद्धिविषयत्वहपश्चाद्लक्षणे वान्यत्र पपञ्चयिप्यते । 

श्रलपारयादिमिस्तु मातृक्रमिति पठितम्- 

“पित्रादित्रयपल्लीस्तु भाज्या मात्; प्रति द्विजाः । 

स्त्रीशामेव त॒ तश्च स्यान्मातृश्राद्धमिहाच्यते " ॥ 

इत्यनन्विताथंशङ्ुनामलिखितवचनोक्तत्वेनोत्मक्षितमन्वषटषयं च 
मातृकत्वेन व्यख्थातम् । तन्मेधातिथिकस्पतरकारपभूनिप्रामरिक्ष- 
निबन्धृलिखितपाठेन शिष्टाचारेण च विरुदमिल्युपक्षणीयम् । 

पर्वाहशब्देन चात्र मध्याहपूवं माघी सङ्गवो ब्राह्मः । प्रातव्यपदशा- 

द्श्रापि प्रातःकालनिषेधप्रवृत्त बाधकरामवाञ्च ।श्रामच्र^द्ंतु 
पूर्वाह्न ” इत्यत्रापि स पव । 

“कालात्ातस्तनादृध्वं त्रिमुह्ता तु या निधिः । 

श्रामश्राद्धं तत्र कुर्यादद्विमृहरत्तापि वा भवन्, ॥ 

इति व्याघ्पाद्वचनाश्च । 

श्यं चामधराद्धे पूर्वाहनविधिदिजातिकतृंकामधरद्धे एव न वुं 

शद्रकतृंकामधाद्धऽपीति हेमाद्रिः । 



५२६ कालतच्व विषेचने 

के क के [ ऋ ।॥ ् (०१ [1 

तथाहि श्च ८ दत्व्न्व रिन्य न.तरन्दपय्रं स्थत्। 

दब नि. चूं श 'द्िजशि श्र ५* - रभ्य { 4 ४ 

श्रीद शरस्यनस्य पक्षिक्रये धन = ५१्त्। 

कथं पुनद्विजक्तूके श्रपश्रादर् श्चा" दय (ति शवक 

तुके चौपरशिक्त्वम् । इन्थं द्विजान् उम इव "यवन्त 

नित्यमापरध्राद्धं तु पकामंमव्राद्युगरायो श्रुतम त् । श्राणा तु 

“शद्रः कुयात्सदं व हि,इति नित्यवच्छरतं नः नन्यम् नथा च ग्रहृ 

तावपराहूविधिद्रिजप्नृ काक्नश्राद्ध शद्रजत्तुकामधद्ध चापदृशत पत 

भवति सःधारणः प्रक्षशःवधान।दिविधिःरव व्ोहियवशागथाः । 

दविजक्रत्त कापध्ाद्ध त्वनिध्य उवदंशतस्नथा मवरितुमशक्तुवक्नतिे रत 

एव भव्रति । क्रयामिपवादिव्रिधिरिक फलचमसभरगे । तनश्चःयं पू- 

वहित धितरिसयातिव्यत्ववेषम्यग्र सङ्का दुभय विषयो भवितु शकुचन्विक्- 
स्पापत्तरेव शद्रामश्राद्धं पर्हिन्य द्विजामघ्राद्धविषय। भवति। 

एवं मति- 

५मध्याह्वात्परतो यस्तु कुतपः समुद्राहतः । 

श्राममाज्रेण ननत्रेव पितृणां दत्तमश्वयम्, ॥ 

इति शातातपवचनम्यापि मध्याहत्तरक्रालविधायकम्य सविपमक्रद 

भ्रति । पूवस्य श्रद्धमाजविप्रयतव सिण्दं निर्विषयं स्यादिति 

तदििदमापानरमणोयम् । तथाहि श्र्द्रामनदिनरसंस्थन्यानि- 

छामटृट न्तापवणना-सामफलचम ससाध्यय, गट न्नसंकोत्त नाच्चाधि- 

करणद्रयव्युत्पादिनस्यापि न्यस्य यं विगयस्तस्याभिपतः। तत्ने 

तावल्संस्थःधिङरणन्याय ऽत्र समवति। तथाहि) क्िम्चिघ्रम- 

संस्थस्याक्श्य.दिसं स्थस्य च उगातिषएटमस्य समनं दौक्षरीयादि- 

धर्मविधानम्,उनािष्टो> संस्थस्ये त्र तत्, इतरसम्थस्य न्वतिदेश।दिति 

माष्य क्ारापन्धस्तवि बररस्यायथं , तत्पप्रा्थो वात्तिके दुरित: क 



श्र{दकालविषेचनम्। ५२७ 

यथा पोरोडाशिकङरडाधीना श्रगन्यन्वाधानःदृयो धर्म; परशामप्याम- 
यादरिभावनानां प्रह्रणःव्य 77 रदत । नेषा द्श्चणीयाद्पो ज्यो. 
छाममावनाराय्नर्ः ध्र = ४ 77 7 ननःचन.याश्च.तञ्न्योतिष्नो- 
मभायनगदापएवते ल्द. - उ नदगाश्नि, न्राभया- 
धत्वे यद् यद्ध तषएमयेनस्ञ्पूव ङ तरन्त, यदा च तत्रेव 
कदाविदुक्थ्यादिमिःस्न्र 5 + , - यः -नन्यरगेप्पन्व- 

याश्रोनशेषनत्ख.नि-" नय) ^“ -ग्डनलप भः च-- 

यस्य पूंमवश्यं वाय्यल्म्नम गपदःलनन 5 श्रय गा. नम्बर 

ध्यतदः्रिनगुशान्वयासंसरःहगुगनारन्वन्य -प्याश्रः न्वषमनदर च 

श्राप्रः्सुनस्य उयातिषएामस्येवःदशता धना उक्थ्यः'दसंस्थानां 

त्वनिदेशत इति च तत्र निणेयः \ 

न चायं न्यापः प्रकृते संमयति । तदा ययं न्यायः प्रन्ने स्याद्र 

द्न्रधाद्धाद्धन्नमामश्रद्धं नाम क्म स्प्रत्तदाय च द्विजशुटरकन- 

भेदेन } तदा ह्येवं वुः शक्वत-द्विनषन शुद्र च प्रति निन्यन्व्रन 

समानयोःररश्र.द्दगद्रकतु क सश्रद्धयारवाप्रःलाद्रयया धर्मा उपदरणन 

सम.नाः द्विजन्धस्येव।।नस्यम्य तन्न् कामध्राद्धस्य तु वेधम्यान्न 

तथः कन्ल्यातिदशिक्रा इति। नच श्रद्धमदोऽत्रास्ति । पक्व 

दरशश्र.्म् ; तत्रा्न' निन्यवच्छरुतं साधनं सामवत् । ग्रामं नु शद्र- 
कलु करत्वेन † मत्तेन श्रुनमपि फनलचमसवद निल्यमव । पाका- 

संभवादिःनमित्तनापि ्रनसनिन्यमेवर । नत्रःनर पररणपद् द्विजा 

विपररमेव भवनि । न चापराहमदया धमा द्रत्यान्व्रयनः किन्तु क्मा- 

न्वयिनः। तच्च कमकमव्रंति । 

पतेन फलच्मसन्यायोऽपीह प्न्युक्तः । द्रव्यधर्मगाचरो दहि 

स न्यायः, श्रमिप्रतादयो दरव्यधमा निन्यवच्दुना निन्यवद्च उयानष्ट 

मापूर्वान्धिठा यावत्तदृपूवेभाविना निरएन सामद्रध्यणव द्वारणन्वतु 



५२८ कालतचर्व विवेचने 

मर्हन्ति नानित्येन फलेवमसेन। पोक्षणावधतदीनां त्वाम्नानेतः 

प्रयागतश्च वोदहियवयाः समरानच्वन विशेषाग्रहणाचुक्तस्तदुमयद्ार 

कर्मान्विय इति । न चापराह्यादयो द्रव्यद्वार। क्रन्वियिना येन तन्न्याय 

गोचराः स्युः । ये तु द्रभ्यधर्मा श्रमिमर्शंनादयस्तशरेष्यत पवायं स्यायः। 
उपदेशा दन्न अमे तु द्धिजसम्बन्धिनि चद्रसम्बन्धिनि व॑तिदेशादिति। 

यञ्च शात।तप्वचनं तत्धःपुत द्विजातिविषयमेत प्रतीयते । मात्र 

शब्दादामध्यायुकलपत्वप्रतीतेः। द्विजन्परत्यव च तस्य तथान्वत् | 

कि च यदि पूर्वाहषिधिरन्यायादेढ द्विजकतृ कामध्राद्धविषदस्नदा 

शद्र मध्राद्धस्य दिजनिशराद्रसामनव्िध्यादेव कुतगोत्तराद्धाध- 

परा हकालत्वसिद्धधा तद्विषयत्वं वेयर्थ्यापचेः साधकाय द्विजम- 

धाद्धमेष विष्याकुयादिःरम्। अगत्या च पूवाहिविधिन। विकव्पतति, 

द्विजातिविष्रथत्वेऽपि पूर्वाहविध्विकल्यप्रस्गस्तध्यः । यदा च 

मात्रशब्यस्वरसाच्डातातपवाक्रयं द्विजा तिविपयमेवापद्यने तदा पूवा 

हवरिधः परस्तुततद्िपरयत्व एव विकदपः प्रसज्यते न तु शूद्रविषयत्वे । 
तदाध्र,मद्धं उपदेशादपि समान्यविषयःन्सावक्राशाञ्च प्राप्तस्य 

परास्य निरवक्राशविशेपशाख्विहितेन पूर्वाह्न न । नित्यवाधसंभवो- 

दामध्राद्धन्वप्रयुक्तैरन्यधमंरिनरधर्मांसामिव । तेन देमाद्ि मान्नापक्ञमिदं 

यदि साकर तर्हि सघंत्रामधरादध पूरवाह विकिपतं कुतपरत्तिराधादि. 
कालं विध्ताम्। द्विजामश्र(द एव वा पूर्वाह्न विधिस्तु शद्रामश्राद्ध- 

विषय एवासित्वत्यलमनन । 

परानत्रु द्धिनिमित्तकमिति पूत्रजन्मातिरिक्तव्रद्धिपरम् । पुत्रजन्म. 

रुपन्रद्धिनिमित्तक तु तदनन्तरमेव कन्तव्यम् । निमित्तस्वभावनिष 
न्धनतदानन्तर्योपरेशक्तेन नेमित्तिकविधिनेव विशेषरूपेण सामान्य- 

शाखवाधात् । न्यायप्राप्ताथप्रपञ्चकान्येव- 

“पूष हे वे मवेदृदधिर्विना जन्मनिमित्तकम् । 



भ्रा्कालविवेचनम्। ५२६ 

पुत्रजन्मनि कुर्वीत श्राद् तात्कालिक बुधः" ॥ 
इन्यादीनि प्रजापन्यादिवचनानि । बुद्धि दधिश्राद्धम् । श्रत पव राया. 
दिनिषेधोऽपि स(मान्यरूपोऽत्र न प्रवत्तने । उपाद्रलकरं च राहुदशंने- 
त्यादि देवलवचनं पूवं दर्शितम् । न्यायभराप्तानुवादत्वा्चैवंजातीय- 
कानां वचनानाम् 

“सन्ध्याराऽयोनं कत्तं श्राद्रं खल् विचक्षरः । 
तरोरपि च कत्तव्य यदि स्यादराहुदशंनम्* ॥ 

स्तानं दानं तपः धाद्धमनन्तं राहुदशंने । 

श्राप्षुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्तां परिवजंयेत्" । 

-व्यादिवचनेषु कस्यचिदेकस्य निमित्तस्योपाद्ानमुगलक्षसमेव 

स्वेषाम् । श्रत॒प्वाशोचसंनिपनिऽपि न पूवपरवृत्तनिमित्तशमुत्तर- 
प्रवृत्तेनात्तर्पव्र ततनिमित्तकं वा पूवपत्र्तेन भ्राद्धजातक्मध्वंदहिका- 

द्यधिक्ारिणः प्रति वध्यते । वचनमपि- 

६६ घु नन्तः ~ ता तकौ तु समुन्यन्न पुत्रजन्म यदा भवन् । 

कतुस्तात्कालिङौ शुद्धः पूर्वाशोचन शुध्यति" ॥ इति । 

सूतकादिग्रहणं चोपलक्षणं पू्वाक्तारेव हेतोः । नेन पूवेपवृत्ताशोच- 

मध्ये मतुमस्ते त्राशोचवतोनाम परल्नीनामनुमरणमपि मवरनि। 

तस्यापि भक्तैरि व्रत ब्रह्मचयं तदन्धाराहणं चलि "यस्य च भावन 

भावलक्षणम्" इत्यनु शिषएसनिसप्तम्या नमि्तिकत्वावगम। छु संस्कार 

्रयुकतश्ित्युपजीवित्वेन निग्वकाशत्वाञ्च । फलध्रवगं तु न 

नेमित्तिक्षत्वविरोधि। निमित्तेन माव्यांशापूरणान्न मित्तिकस्यापि 

फलाकाङ्क्षत्वात्। श्रत एव जतेष्टावाथवादिकफलक्ट्पनया संवलि- 

ताधिक्ारत्वम् । तत्र यदि विधावर्थवादे वा फलं न धूत तदा पापः 

क्षयः फलं कर्प्येत | + 

६७ । 



५३० कालतच्व विवेखने 

सति तु तस्मिस्तदर्वाम्बोयते । शअकरणप्ररथवायाभावस्तु 

पाक्षिक्रत्न श्रवणान्सन्यपि नैमित्तिकत्वे, तद्रेव च प्रयोजकमङ्ु- 

संकाच नच्चहाप्यम्त्येष्र । सनि हि निमित्तसमप्वन्धे तदानन्नर्योपटेश- 

फेन नद्धिधिनैव विशेषरूपर॑ंण सामान्यशाद्लचिहितानामुपादयानामनु- 

पादेयानां वा तदू विराधिनामङ्कानां भवनि बधः । 

रजस्वलाथास्नु न मवति । श्रशुचित्वादेव सवं निन्यकाम्यकर्म॑नि- 

पे सिद्ध "न च हिचिदाचरन्" इनि पुननिपैधस्य किचिच्छरब्दसम- 

सिव्याहलस्य नैवित्िक्रानामपि निषधफलन्वात् । सूनिकायाश्च 
“उदक्या मृतिका वायि दत्य दिव्यवहारादुदक्वासमानधर्मत्वावगमा- 

त्। किञ्च सूनिकोदक्वामरणे नेमित्िकप्रायधित्तादिविधानाद्ना- 

पाद्यमपि नदवस्थामरसमनथहे तनय्रावगम्यते किञुतापाचमिति सः. 

वकाशोऽनुमग्णविधिस्तद्धिन्नविषय पवोचितः। 

नन्वाशोच न्यायतः प्रात्तानामपि नैमित्तिकानां “नित्यानि निघ. 
तरन्” इति वचनादेव निवृत्ति्मवतु । नेपामपि निमित्तसम्बन्धा- 
द्वश्यकत्वपयायनित्यत्वावगतः । नित्यानामपि च नेमित्तिकत्वात्। 
श्रन्यथा नित्यन्वस्येवासिद्धः। न चाकरशे प्रत्यवायश्चवणात्तत्सिदधिः। 

नित्यानां सतामङ्र्णे पत्यवायस्य स्मन्याऽवोधनात् । यन्, केषांचि- 

त्ेभि्तिकरःनां तत्रानुष्ठनं तल्तिप्रसचङूपवचननिवन्धनमेव 

याच द्चनमस्घरु । 

उच्यते-“नित्थं नैमिसिकं काम्यं चिविधं कमं वैदिकम्” इति. 

परिभापितानां नियतनिमिचौयाधो श्रुतानां पञ्चमदयज्ञदीनामेव 
नित्यपदेन त्रहणम्। "कायकालं संज्ञापरिभाप्य।रूपस्थानम्,, इति 

न्यायात् । श्रत एव निन्यानीति संक्षेपप्रपञ्चवचनषु-- 

“पञ्चयज्ञविधानं च न कुर्यान्मुव्युजन्मनोः । 

सूनके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते" ॥ 



भ्राद्धकालविवचनम् । ५३१ 

इत्यादिषु ताद्रशानामेत्रो पादानि दशते! यानि तु नैमििक्रानां 
केषाचिस्रतिप्रसव्रवचनानि तानि मन्दूमनीरः न्यायपाप्तार्धसी- 

#७ 9 करणाथान्यैव । अत एव “सूतके तु सपुयन्न " इति वचनमुपन्यस्य 

तुटन्यायत्वात् “उदकपिरडदानाद्यपि” इत्यादि विक्नाने ए्वरप्रभृति- 
मिरुच्यत इति । 

पुत्रजन्मनिमिनं च श्रद्धदानादि नालच्छेदायपूर्वमेव कत्तव्यं न 
तदुद्धरम्। तथा च मनुः--' प्राङ्नाभिवद्धनप्तपु सो जानकर्म विधी- 
यमेःइति । हारिताऽपि-'्राङ्नाडथ श्ेदात्संस्कारपुरुपाथान्कु- 

वंन्ति. नाडधां तु रिन्नायामाशोचम" इति । संस्कारे जःतक्र्मणि 

पुरपराथंषरु च हिररयवसख्रादिद नेष्व यकार इन्यथः श्राशोचन्यानिश- 

य॒विशेषरूपरस्येतरफमानधिकारस्य च नालच्ददःपृवंमपि सन्तान । 

विष्णुधर्मोत्तरऽपि - “अच्यां तु नाल्यां श्राद्धं वपुर 

जन्मनि" इति । यदि नत्र कयचिदसंपस्यान जान तदा सूतका- 
च्रं जानेष्िविन्कत्तव्यम्। तथा च वजवाप- 

“+ज्न्पनात्नरनर् ऋय जानक्रप्र यथाविधि । 

देवाद्नीनक्राल चदर्नःन मूनक भवन्" ॥ इति। 

“श्राशोचोपरमे कायमथवा नियनान्मनिः' टन विष्णुधर्मानिर- 

मप्येत्तद्िपयमेव । अत्र च प्रान ऊालस्तावल्पञ्चधाविनागनव दिना 

मुदत्त्यात्मकः । पश्चान्तरेषु धात्विभागामावान्। यम्नु त्रा. 

चतुर्धाविमक्तदिनाद्भागयोरपि क्चिन्ध्ान शब्दप्रयोग. स गाग दन्य 

क्तं पवं निरये । पूर्वाहश्च हधत्र वाचनुध्राविमागेप्वहः प्रथमा भार्गो 

यौगिकः। शअरपराह्नाऽपि दधात्रधाविन।गयारावत्त नमध्याह'पक्ष- 

या तथा। मध्याहश्च तरेधािमने पृत्रिराह्पक्षया तथव। चतु 



५३९ कालतत्व विवेचने 

धापञ्च यआाविमागसम्बन्धिनांस्तु मध्याह्नपराहुयोः परिभाषिक्रत्वाद्र- 

डय शोऽपि स्वीकायैः । मध्यत्वापरत्वथातपेक्षिकत्वेन यागस्यान्यन्नापि 
संभवात्। तत्र सज्ञापरिभापयोः का्यंःकनिवागार्थत्वात्परिभाष- 

येव च तद्विग्ये रूटेतन्मल।मात्पारिमापिक्रस्यैव मध्याह्नः स्वं 

विनियगेु ब्रहरं स्थान्न तु यौ गिकस्येति तस्यापि तन्न प्रहरण सिदुध्यथं 

देधात्रेधाविभागयार्यागसिद्धाऽप्यपराद्वादिः पुनः परिभाषितोऽपि 

“श्रावर्तनात्तु पूर्वाह्णो ह्यपराहस्तनः परः” इनि, “पूर्वाह्णो वै 

देवानां मध्यन्दिना मनुभ्याणामपराहवः पितृणाम्" इति च । यच- 

पीयं श्रुतिः पूव्राहादीनां दैवादिषु विनियोगफलां, तथाप्यहस्त्रेधा- 

विभागं तेषां च भागानां पूर्वाह्ादिसंज्ञङत्वमपि चयोतयति । श्राद्ध च 

सवंपक्षतःवन्थिन।ऽपराहनस्य ग्रहणय्योन कानि द्र श्यन्ते । “यथा चेवा 

परः पक्ष" इति दरवाव्िभागसम्बन्धिनः, "वासरस्य तृनीयंऽरे" इति- 

्रेधाविमागसप्वन्धिनः, "चतुथे प्रहरे प्राप्तः इतिचतुरधाचिभागः 

सम्बन्धनश्चतुप्रहरात्यकस्य सागाह्मम्य धाद्धे निषेधस्ताहृशस्येवा- 

पराह्नस्य तद इुन्वद्यातकः। पञ्चधाविभागस्तु श्रद्धप्रकरण पबाह 

व्योक्तो मर्स्यपुरारे- 

"प्रातःकालो मुहत्त,खोन्सद्वस्तावदेव तु । 

मध्याह खिपरुहनैः स्यद् पराहस्ततः परम् ॥ 

सायाहलिमुहत्तः स्यात्" इत्यादि । यद्यपि चेतानि द्योतन, 

कानि स्मार्तानि, श्रतो तु “पू्ाहयो देवानाम्” इत्याद्यमिधाय (तस्मा. 

द्पराहन ददाति” इति साक्षात वाविभागस7बन्धिना विनियोगस्तथा- 

पि तस्य पिरुडपितृयक्ञविषयत्वात्तदुत्तरभाविन्याहिताग्निपावंण एव 

तादृशापरहृनियमो न सवत्रेति । 
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अथ तिथियुक्त्राद्ध सरडातिधििवेवनम् । 
एवं तत्तच्द्राद्धगोचरतत्त्कलानिरूपणे रते तिथिषयुक्तश्राद्धषु 

खरडा तत्तिथिनिरणीयते । तिथिप्रयुक्तानि च श्राद्धानि परकारमेदेन 
द्विविधानि। कानिचिदेकोदिष्टनि कानिचिन्यावंवानि। तन्न यद्य. 

पि योगात् “दशंश्राद्धं तु यत्प्रोक्तं पावंशं त-प्रकीत्तिनम्" इति परि. 

भाषया च मुख्यं प।वणं दृशश्राद्धमेव तदन्यस्यां तिथौ नेव प्राप्नाति, 

तथापि त्रिपुश्षधेवत्यत्वे तत्सद्रशपरचुरप्यागविषयत्वात्तनेव सा 
श्येन निमित्तेन “्रीनुदिश्य सु यत्तद्धि पावंणं सुनया विदुः” इत्यादि. 
वचनेः परिभाषितं च यद्रोशं पार्वणं तत्र तावदेकारिष्टसादित्येन सर्वा 
तिथिनियोयते। मुख्यपाञ्णमत्रे न्वमाधरास्या पथात् निणंष्यते । 

, तत्र स्वं तिथिषु सपिरडीकरणपूवंभाविमासिकमेकादिष्रपं तु- 
तरभावितदास्दिकं चेकादिष्ङूप पावंखरूपं वा काम्यं च ' प्रतिष्द्धन- 

लाभाय, इत्यादिवाक्यैविदितं पाव॑ङूपं प्र प्रोति। वत्र! दिषटस्पे 
कुतपरौहिणरूपमध्याहेकदेराव्यापिनी पावंलसूपं च कुनपादिमुहन्त- 
पञ्चकव्यायिनी शुद्ध प्क्षपूरस्कारविटिने नदुत्तराधादिसाधंमुहत्त- 

चतु्टव्यापिनी च तद्निरिक्तं तिथि््र्या। “ग्रारभ्य कुतपे 

भद्ध कुर्यादारोहिणाद्र् धः" इये होदिषटस्य तत्कालन्वात्। 

"ऊध्व मुहतत्कुतपाद्यन्मुहत्तचतुष्टयम् । 

मुहत्तंपञ्चकं ह्यतत्स्वधाभवनमिष्यतः ॥ 

इति च पावंरास्य तत्कालत्वात्। “कमणा यस्य यः कालः" 

इत्यादि वचनात् । 

"मध्याहृव्यापिनी या स्थान्सेकादिषट निथिमवन । 

श्रपराहव्यापिनो या पार्वणं सा तिथिभ॑देत्" 

इति विशेष चनाच्च । 
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यद्यपि चैने पर.हदयस्तश्र तत्र प्रशस्ताः काला न तुनियता 
` इत्युक्त तथापि विशे रचचनानियिनिणंवस्नहुभ्यःश्येव करेव्यः। श्रनु- 

ध्रनाथत्वाञ्च निरवस्य, अनुषएनस्य च करठागतमध्वास्वादन्यायन 

तन्न वा चित्यात् । अ्रपराह्रदणन च यद्यपि मुह् तं पश्च सार्धमहं च- 

तुश्यंवा संपूणपाच॑रप्रयागक्रालः। यदि च नावत्कालव्या पिनी लभ्यते 

तदादारः कट पस्नथापि यत् नदशः न लभ्यने तद", प्रधानप्रयाग- 

काल, बपुह ताम रापराहम त्रब्परापिन्यपि ग्राह्या, निणंयश्च तदुव्यध्येव 

कत्त व्यस्नत्रवर॒कालेव्य। पिषयुपक्षसंभवात् इत द्यतितम्। तत्न 

यैकस्मन्नव दिने कटस्नैनैकदेेन वाक्तधारकेदिएपावंणकाल- 

याति सथ तयोग्राह्या। द्विनदधयेऽपि वेपरम्येर तदरकदेशव्य)प्तौ 

तद्। धिक्रववती। अपराहांशे वचनमपि मराचः- 

“द्थ्रप्रराहृव्या पिनो चदा व्दिकस्य यदा तिथिः। 

महनी यत्र तद्धि प्रशसन्ति महषयः" ॥ शति। 

दिनद्वव्रऽपि खाम्यन तद्रकदेशत्परःत्िस्नस्पा एव तिथेः क्षयेण 

साभ्यन वदुध्या च भवति, तत्र- 

' खर्वा दषस्नथा हिस। त्रिविधं निथिलक्षणम् 1 

खवदर्पां परौ पूज्यं हिसा स्यार तालिकौ” ॥ इति क्चनान्निणंयः। 

खवः साम्यवांस्तिथिः। दों बृद्धिमान् । हिसाक्षयस्तद्वानित्य- 

गुणवचनस्थापि साम्प्रतिकललक्षणय प्रयोगः। श्रत एव लिङ्गात्यागी 

गङ्गाशब्दवत्। तिथिक्तक्षणं तिथिस्वरूपम्। भावपरत्वन खवांदि- 

शब्दानां व्याख्यानं परो पूवकालिक्रीत्यनेननन्वयादुपेक्षितम्। 

रत्र च सख्वादीनां परपूवंविभागेन ग्राह्यत्वामिधानास्स्पष्रमेव 
खव॑त्वादीनां ग्रद्यतिथिगतत्वम् । यदा वृडध्ादिदिनदयऽप्यकादिष्ठ 

कालं पवंणकालं वा प्राप्नाति तद् क्षयण्दश्राद्धे तावदाह बोधावनः- 
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"शअपराहद्वयव्यापिन्यतीनस्य यदा निथि.। 

क्षय पूवा तु कत्तव्य बृद्धो कायां तथोत्तरा" ॥ इति । 

त्रराहग्रहरमेकादिष्टकालस्य मध्याहस्याप्युपलक्षणम् । 

कालेद्धयग्यापिनीन्यव विवक्षितम् । श्रत पव सामान्यत पव 

परिशेषत्सास् विषयमिदं सुमन्तुवचनम्- 

"यदे नु व्यापिनी चतस्थान्घ्ुनाहस्य तु या तिथिः । 

पू्प्यां निवयनिरण्डमित्याद्विरसभापितम्', । इनि। 

द्मत्रक्चपत्रष्धसाम्यानि द्विनदमे सम्पूणकालव्यातत्रुध्येकनिय- 

तत्वात्तत्र निथावक्तंभयेन ग्राह्यतिथ्युत्तरतिथिगतानि ब्राह्यार् । 
|, 

“दशं च पौरंमासं च पितुः सांवत्सरं दिनम् । 

पूर्वं विद्धमङर्वाणा नरकं प्रतिपथते" ॥ 

इति नारदीयपुराणं च । उक्तं ह्य तत्तत्र तत्र॒ यत् कालव्याप्त्य- 
निरंयपश्चपु पूर्वोत्तर विद्धामग्राह्यन्वव्चनानि प्रवत्तन्त इति । 

'पेघ्रं मूलं तिथेः पोक्तं शाखक्ञः कालकाविदेः। 

यस्यामरतं रविर्याति पितरस्तामुपासत ॥ 
सायाहष्यापिनी या तु पावंे सा उदाहना" । 

इत्यादीनि वचनान्यत्रापाद्रलक्षानि। 

यत्तत्तरतिथेः साम्ये पृ तिथौ बहुगुणमच्वेऽपि देवस्वामिव्रचना- 

दुपक्रममारभ्य छृत्स्नकालभ्यापिन्युचरव ग्राह्य ् युक्तं माधवन 

तदप्यापषंवचनेरेव पूर्वाग्राह्मत्वनिरंयेनापास्न' वेदितभ्यम् । 
यदपि मदनरत्ने “उत्तर तिथिगतवृदिक्षयाभ्यां निर्णायक यद्रौधायन- 

वचनं तत्स।म्येन कर्मकातेकदेशवयाप्िविषयम् । तत्रेव चाचरतिथि- 
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साभ्ये पूर्राखवांदिवचनं तु क्षयाहश्राद्धव्यतिरिक्तविषयम् । दिनद्वये 

` सम्पृणकमकालव्यापो तु सुमन्तुषचनात् सर्वदा पूर्वैव दत्युक्तम् । 

तदप्ययुक्तम् । वचनद्वयेऽपि हि सम्पृर कमकालव्यापतावेष 

स्पष्टं प्रतोयमाना्यांःकेन विशेषेण वौधायनवचन्मेकदशत्याप्िविषयं 

क्रियते । एकदे शव्यसिविषयत्वे चेतस्य तदुगनयोः क्षयवृद्धथोरुत्तर- 
तिथिगतत्वं निप्रमाणक्रं तदा तत्तिथिगतयारेव तयाः संभवात् । 

न च खर्वादिवाक्यवदतरापि तत्तिथिगतवेव तो न तत्तरतिथि- 

गताविति वाच्यम् । नथा हि “पकादिष्टादिवुद्धयादौ हासवृद्धधादि- 

चःदना"इति वचनात्सकं पिरय वषयण तेनेव वाक्येन सिद्धौ क्षयाहे 

पुनवं चनमन्थंकम् । उपाचयोः क्षयवृद्धधोस्तत्समाना्थंत्वात्, 
खाम्यस्य त्नुपद् नादेव । वुद्धिगोचरपरपुनवंचनस्य साम्यगोचर , 
परनिवस्यर्थत्व तु परिस्षस्यापतेः । तस्मान्मदुक्तमेव साधीयः । 
मासिङ्केष्वप्याय्डि वदेव निरयः । तेषामपि मृताहकालकत्वात् । 
मूताहव्यतिरिक्तेषु तु काम्यादिषु दिनद्वये कालव्यापी सर्वदा पूर्ैव । 
मुलादिवचनेभ्यः । प्रथमानिक्रमकारणाभावाञ्च । कुतपस्य चोपक्रमे 

परशस्तक्षालमात्रत्वेन मुख्यगोणसकलप्राधानकोलब्याप्तेः पृ्वंदिन 
धव लाभात् । कुतपकालिकतिथिग्राह्यत्ववचनानां च निर्चिकदर्श- 

श्राद्ध विषयत्वात् । क्षयाहादिधाद्स्य च॒ दशंधाद्धविकारत्वेऽपि 
तस्चिथिनिशंयस्योपदेशादेव संभवनातिदेशानधीनत्वात् । 

कालादशं तु क्षयाहश्राद्धव्यतिरिक्तविषृतिधाद्धषु दशं्रादवदेष 
तिथिनिणय इत्युक्तम् । 

एवं मन्वन्तरादीनां युगादीनीं विनिणंयः। 
“महालयस्य पक्चस्य उयष्टकानामपि स्मरतः" इति। 

त्रतु दशंक्षयाहभ्यतिरिकसामान्यधाद्धतिथिनिशंयस्य सकल- 

निबन्धकारेः कतस्य विषयश्िन्त्यः। दिनद्वये कर्म॑कालास्पशंनी उक्त 

ष्यायषचनेः सर्वत्र पूवेव। , 
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“न इथ्हध्यापिनी चन्स्यानटूनाहस्य यद्रा निधिः । 
पूव विद्धेव कत्ता भिमुहूर्तापि या भवत्" ॥ 

इति मनुचचनच्च यद्यपि ययाह्यभाव एकदेश पत्रं ऽपि संभवति नथापि 
शत्रिवुहूततापि या भवेन् इति वक्यषनूप्यःनाय पवान्र सः। 
माधवन तु सुमन्तुतरचनमपि `न दवहव्यापिनी चन्" इयेष पठितं 
तद्धमाद्रघादिसकलग्रथचियदम् । श्रः न्वेकयक्तादिवरम्यकाल च्व 
तत्र निथ्यमावेऽपि करव्यम् (निथ्यादौ च भवेदूयावान् इनि वचनान- 

्तिथिक्षयस्य पूर्वंनिथो प्श्चेपेण “यां निधि समनुप्राप्य श्रस्नं याति" 

दन साक्रल्यत्रचनेन च शास्त्रनस्नव्र निभः सत्तम् । ठृष्णपन्नलिधि- 

पोणएमासो विरोषद्रोदियवपा? श्रद्ध तिथियुगा दिमन्वन्नरःचषएकानक्चत्र- 
यागादीनामप्ययमेव पिते निणयः । 

यत्त, शुक पक्षस्य पह इन्यादिपरपनमदेन कुतपपृरौपरर- 

भागोयक्रमदिधःयकयवनं तदूनुरानाथन तु निायकम । कृतपा- 

पक्रमविश्रायक्रवाक्ययत् । निणपसनु पलढवऽप्यपराद्व्याश्यव । 

यदपि "द्धे शुङ्क" इन्यादिनिसायकरमिव प्रतलिधाति तदप्य 

तत्सामान्यवचनसिद्धस्यैवाथम्य विरे यामनमात्राथमनि `श्राद्धा- 

पक्रमे ग्राह्या" इन्येवमनुष्ठानाथनवैव व्याग्ययम । 

श्रथवा शङ्कग्षगतयुगादिश्चाडतिश्ियदा प्र्य{दिनं कृनपा- 

ततराद्धमेवारभ्य भ्रवृत्तात्तरद्रिन धिमुहनं किशन व वद्धन नदा 

पूरवोक्तनिग्येन प्रथमदिनगता ब्राह््वन प्रास्ानि तद्पवादन्यन कुनप- 

पूर्वाद्धरूपपूवाहव्यापिन्युचरः ग्राद्यति विधत्ताम् । 

न च तदाऽपराह्शाखस्याप्यन्यन्तं चाधरः अपगहऽपि 

किञ्चित्तस्या विद्यमानत्वात्पिरडनिर्वापरदहिनस्य च साकस्यगुग।वि- 

६८ {ह {(1127115\४/ \॥ <५ ९ सि 
९६ ७८५६ 1". ̀  {11 (17६ 

॥| १ [4004 ६, (।16।१।१५।-4 
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द्धस्य कुतपपृवःद्धापक्रान्तस्य तावति काले सुखेनानुष्ातु 
शक्यत्वात् । ष्ण चैवापराहिक इति त्वयुषाद्ः। युगादि. 
मात्रवियश्चायं शुक्तपक्षे ईदये विषये प्वांहिकग्राह्मत्वविधिः। 
वाचनिकत्वात् । 

देमाद्रस्तु मन्वन्तरादिष्वपि शुञ्कपश्चगतास्वयं नियः 
संमतः। 

शलपारथादिमतं तु पृर्वभुक्तमेवति। सङ्गवकालिकयोराम 
| ॥ गे क्र | च = 

देविकश्राद्धयारप्ययमेव तडव्याध्यादो तिधिनिलेयः । सामान्यतिथि- 
निणंयथ्रस्तानन्याख्याननवृदध्यादिवशादं वश्राद्धेऽपि खवादिषःक्व- 

प्रवत्त दंशितन्वात्। दिनदये तु कृत्स्नक्मकालव्याप्तो तदस्पशं च 

दैविके उत्तय। "देवकार्ये नियिक्ञैया यस्यामभ्युद्रिता रर्विः। 
उदिते दैवतं भानो इन्यादिव्रचनान् । त तु पूर्धाक्तनिर्णंयन 

पूर्वा | पिन्यत्वाभाव्रन तिथिमूुनास्नमया[दवच्नानामभ्रजर रिति । 

्रथामावास्या निर्ण (पतत 

तत्र येषां तावत्क्षाग्निकानाम्- 

“"पक्नान्तं कम निचय वश्वदेवं च साग्निकः। 
पिश्डयतसं नतः कुथा नाऽन्या पं वुधःःः ॥ 

$््यारिपचनवलादन्वाधानपिए ड पिनृयकसश्र दःन्येक्ग दिनक त शप 

रक्षन नियतानि तद्धाविभक्तदिनतनोयभागरू रापराह्तड्धापिन्या' 

भमावास्यावा श्रद्ध कत्तभ्यम् । 

“पिरडान्वाहायंकं श्राद्धं क्षीरे राजनि शस्यते। 

वासरस्य दृतीये ऽशे नातिसन्ध्यासमीपतः" । 
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इति इुन्गोग पारंशष्टात् । 

पिरड.न्वादायक्रमिति च पिग्डपितृयक्ञादनुक्रियमाणत्वा- 

त्त्प्ख्यन्यायेन नामधयम् । तस्प्रापिश्च- 

"पितृयतं तु निवःय विप्रशचन्द्रश्षयऽन्निमान । 

पिरडान्याहायकं श्राद्धं कुर्यानास्गनुमासि कम्" ॥ 

षति मनु्रचनःत्। 

चम्ट्रप्टतेऽद्ातास्णयाय्। पारि त॒ र-तध.टररगे श्रो. 

मेप इति दटुक्त प्य युय । स्थत दति समभिव्थ.रारःद्। 

प्रासादुमाद्राऽईश्च वोरसाप्रयायस्तेन मासे मास नवमिन्यभ; | 

पिृयज्गरष्ेनच यद्यपि "पिनृरक्षसु तर्पणम् दनि वचना 

सपना युर > त्पितुतपनप्युच्यत । 

“पिनुथजं तु निवंयं नेणात्पे द् दाऽरिमान । 

पिरडान्वादायकं कुरच्रद्धयिन्यसपं सना 

ष्नि मस्यदरःरा च नदुसरञावं नृणध्रादम्यनः तभापि 

` {परगट | + 

मघ्रुवचन् तत्प व्यन्यायन्म्यी ` 2 न्वद्य 

यक्तं तद्. कुर्यात्" इयादचक्वाद ततया च सिगडविनृदया र पचे सः। 

शरनकार्था दि सः। तन्र तप्णवशिदनागन्यध्रःदस तकता 

अययुक्तं पश्चमहायज्ञन्तग प प्रयाय .त् । ताद्शस्य चगस्मन् प्र (गं 

पकार्थपरस्वावश्यंभावऽप तो विरयखनवमत् द इान्वाः्यक 

नामनिचतनेन परशंख.धं मानवं उचनन्तरमपादेमव यनयार्न 

'"पिरड्ानां मासिकं श्राद्धमल्य'हाय ।वदुनुध्रा! दत पिल्ना 

यज्ञपिरडान।मन्वाहा्य तत्सम्बदं
 तद वश्यरतन्याभनि परस) चुचत 

तकर्सिव्यननव.सिद्धन्तवान्। नाप्य- 
अवश्यकर्तव्यत्वस्यापि मासाचुमा 

ट तु स्पष्व्र प्रणता 
डम्बथम् । कृता्थत्वःत् । पिति घात *प। 
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"्यथ्रान्यादायमोदनं दशं पृणे पासयाऋ न्विजां तुध्यथ तथेदं श्राद्ध 

परितिषमेफमासतुत्यथम्हइति। तने पिरडपितृग्ज्ञात्तरानुष्ठयत्वनि- 

मिलनक्रमे  पिएडनन्व हायङक्तमाष्य,नम् । 

मल्स्यपुराे तु तपुः र्य तुयज्त्तरक्रालत्वमेव दशेधाद्- 
स्याच्पने। तर्पणं च यद्यपि “पिनयक्षस्तु तपणम्"” इति मनुत्रचने 

मेधातिथिना "एकमप्याशयद्धिप्रं पित्रथं' पा्चयश्षिये" इति मनुनै- 
बाक्ता यो ब्रह्मणमाज्नःमक. पितुशज्ञम्तद्र् पत्वेन व्याख्यातम् , । 

तथापि दशं श्राद्धस्परस्य पञ्चयदागज्ञाननगन पिनृयक्ञम्य दशंश्राद्धदेव 

प्रसङ्कसिद्धन्वन पृथ्गभावादशश्राम्य तव्यश्चाद्धावविधःनाचुयपत्तः 

धराद्रवनिदानरूपपिनवस्ग्रकारद्वव्रसमयंस्य याऽनुक्व्यभूतो जल- 

तपण॒रूपः पितुयक्ञ्रकार - । 

"यदव तपयन्यद्धिः धिन स्नान्वा द्विनोत्तमः। 

नेव सवंमाभ्नानि पिनयस ्र्राफलम्” ॥ 

इति मगुचचने प्ररिरिष्टःदा चन्कः स पत्रात्र गृह्यते नपंणपदेन | 

तत्पश्चाद्धायश्च यद्यपि स्लःनस्य श्राद्धविधानारैव "पराप्तः । क्लानस्य 
तपंण।न्तत्वात् । सघ्रन्ने ऋाव्यापननेव “ल्लनवधिः इन्युपसंहा- 
रात् । तथाप्यञ्चिमनः श्राद्धदििनि तप्रूप एव पिनयज्ञा भवनि यज्ञो 
भवतिन तु पिञवःलनिनप्र्ाद्धरपाऽपीत्येवमथे तपणएपुनवर॑चनम् । 
चन्द्रागपरिशि्र हि च्िप्रकार पिनुयन्न उक्तः -“पितुयक्ञम्तु तपणम्, 

ध्राद्धं वा पिनुयज्ञः स्यात्यित्रय। वलप्थापि वाइति । वाशब्द 

चत्व्थो । शरन पव - 

‹ निवस्य प्रणव्रत्याय प्रथभ्य, त्रि सनन्तरवत् । 

वेश्वदव प्रकर्ता नन्यकं वलिमेव च ॥ 

हृति मर्स्यपुराणे, “वभ्वरदेधं ततः कुर्या्निवृत्त पिलुक्रमशि,+इति- 
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वचनन्तरे च नित्यश्राद्धं नोक्तम् । वलिस्पि न पित्यः किन्तु ग्रहबलिः; 
श्रत पवर सिलल मनुनपि साग्निककन् कश्चाद्धोतरमुक्तम् । । 

“उच्छेग्णं तु तत्तिष्ट्यावद्धिपान् विसर्जयेत् । 

तता गरह्बःन कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः" | इति । 

तेन साध्िकरस्य श्रादधदिनानिरिक्त दने निरमरेस्नु श्राद्ध नेऽपि 

तरिप्रकाराऽपि पितुयक्ञा भवनि ' श्राद्धदिने नु साश्चिकस्य तपंणरूप पव्रति 
स्वनडुन्दृध्यवःरिणः परिशिदप्रकाशङच्छुलयागिप्रभ तया मन्यनने।तत्र 

यत्तावदुक्तं तपंरपश्चाद्धावः कलानपयाद्धावादेव भ्राद्धस्य प्राप्तदति। 

तदयुक्तम् । कानीयानुसारिणां हि कथर्चित्तथैं लानपयागा- 
न्तग॑नं स्यान्न तु सवषाम् । श्रएवरलाधनेन ताव ू“्रप श्राप्रुन्य `नि 

स्न नात्तरं ब्रह्मप्रजञं विधय कतत्सदशन तपंणं विहिनम । स्मनि- 

ष्वपि "लाता देन् पित्व नपयेदचयेत्तरा" हति श्न'नद्रयागा- 

दरु<रेव तद्भिटिनम्। वस्तुनस्तु कानीयसुत्रेऽपि मुख्यन्वानुपमहारं 

छानसंरीत्तनं प्रदशंनाथं स्नानं तु वाम.परिधानान्तमेव, उपस्थान 

ब्रह्म परजन्पण, दिकं पृथगेव प्रधानम् | स्द्न्यकताक्यन्वःदकसम्मिन्िने 
नानानी्थादि्न'नधाप्तौ सक्लानुष्ठानस्य नायन्ल्वः ग्रसतद् ्च । 

तेन लानपश्चाद्धवोाक्स्या तपगपश्चाद्धावम्ध नियमनाग्रा्त- 

स्तन्निरमविधानसंभवे परिसंख्यान करगणमनुचिनम। कञ्चः 

ठदङ्कखाकरणऽपि नपंणङ्ूय एव पिनुयज्ञ. श्रःदधान्पृव कन्या नतु 

श्राद्धवल्िदानरूप इत्यवं पृचकालमत्र सा स्यान्न तु तदिन प्र 

नेति । निरूपोऽपरि पितृयज्ञः समुचयन कत्तव्य ॒इन्य॑नदप्य- 

युक्तम् । 

तथाहि ` त्रिरपः पितृयज्ञ इत्यस्य कोऽर्थः । कि नपणबलिदा- 

नन्नाद्रूपफास भिन्नानि तरणि" कमगि्रटृषएायन्वसमुच्चयादाणि, 
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तान्येव पितयक्ञसंजञङानि न नु पितृयज्ञ नाम ततो निन्नं किक्ि- 
तकम॑नि। श्रधवा (त्यक्ता पवक कमं । तस्य प्रकाराकाङ्क्षायां 

समुचितमिदं प्रक।रत्रय न् । तत्तमु्चयसद्धयं च साऽभ्यश्यत इति । 

देधाप्ययुक्तः सप्ुश्चयः। तत्राद्यगक्षे तावन्संज्ञःसंश्ञिसम्बन्ध- 
मात्रकराणि “पितृयज्ञस्तु तपरम् द्धं च''दन्यःदरिवाक्वानि। 

व्रयःणामेकसज्ञ करणस्य च न चातुर्मास्यादिवः्सौकर्ंश युगपत्स. 
कल्पादिसिद्धिः प्रयाज्नम्। पकप्रयागचिःधपरि ग्रहै कफर त्वया. 

भवान् । नापि चश्वद्घ'दिवद णोपवम्धसिद्धिन्तद भावात् तत्रावश्यं 

सवनी ्रसमास्ययेव सवनीयवशनामाश्नयन््रा्नादीनां िनुयज्ञसमा- 

ख्ययेकया च्रयाशामेकरङायत्वं वक्तयम् । प्रयाज्ादितमाख्यया तु 

नेक प्रयाजनना। गुणाप्रवन्धादिषयाज्नान्नरसंमव्रानस्पाः। ततश्चैषां 

व्रण्णां सनाख्यङ्स्वनेक मर्यत्यादसम्ययि ववने विकल्पः स्थात् 
क्रित वाशब्द युक्तं हत्य विकठ्पवचने.। नद्वशादपि चेकका्यत। । 

तदभावे विकव्पासंभवात् । सवनीयानां तु वचनात्सिद्धान्ते सभुच्चयः। 
लाह जेमिनिः-“ वचनान समुश्चयः” इति । 

दिनीये तु प्रक्षे पितृयक्मावनाया यत्किञ्चिदेकप्रकारपिक्ार्या 
वचनेन ।प्ःवलिद।नधष्डूपौ मुस्यौ दा प्रवरौ तप॑णरूपश्चायु- 
कःटपश्रकारा चिकस्पिता विधीयन्त इति स्पष्ट एव.समुखयः । एकन 

प्रकारेण नेर।काङ्क्षयाल्धानानचरत्त रन्यःय्पत्व छ चनाञ्च । वाशब्द्- 
श्चाथं इति तु निःप्रमाणकममिधानं महश््यायकोशलम(विष्करोति। 

मञुना ठु भाद्धरूप पव पितुयन्ञप्रकाराऽभिहितः । “द्याव्हरहः 

भाद्धमः?' इति नामधयेन चोदनास्तामान्येन वा प्रा्तदशंश्रद्धप्रकारः 

विशिष्टं क्मोँत्पाद्य तदन्तगतव्राञ्जरसंख्यावेश्वदे विकपूजानिवृत्यरथे- 

^एकमप्याशये द्धपरं पित्रथं पाञ्चयक्िये । 
न चेवात्राशयेतकश्िदैश्ववेचं प्रति दिजम्"। 
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इत्यु त्तरधचने पाञ्चयक्षिय इत्यभिधानात् । 

“पितुयक्स्तु तपंशम्” इत्यनेन चेनस्येव व्रह्मिणतपंगुस्य पितु. 
यज्ञसज्ञाकरणात् । “यदैव नपंयत्यद्धि-* इति न्वनुकत्प इप्युक्तमेव । 
विकल्पममिप्रनयेव चाश्वलयनसूत्रत्र्तिकृना सूते पितरयत्रलिदःनस्यै- 
ाश्नःनात्तस्येव च देवमूतयकप्यवाठात् “यत्पितिम्धा ददति स 
पिनुयज्ञः” इति सूत्राञ्च पितुयज्ञकपरन्वात् '"दय्रदरह श्राद्धम्" 
इति मनृक्ता ब्राह्मणो तरनपयंवतसषः ्राद्धरयः पिनुयक्षस्न्सूत्राजुना- 
रि मिनं क.यं दस्युक्तम् । | 

यत्रतु सूत्रेषु स्टरृतिषु वा ढयमप्यास्नातं त्रापि पितृयज्ग- 

` ङपतान्यतरस्येव । यथागमकं षचनबलास्वन्यदपि क्रियते। 

दरःदिश्राद्धदिनेऽपि पश्चाप्पृयङ्नित्यधाद्धकत्तःव्यन्षाभिधानं तु 
प्रसङ्ुन्यायाज्ञानमूलक्रम् । श्रत एव मरस्यपुराणदौ धाद्धात्तरकत्त'व्य- 

मध्य॒ तदनमिधानम्। पिरयवलिदानं तु पथक्तङ्त्तव्यमेष तत्र। 

“स्वया पितृभ्यः” इनि बहुयचनान्तपिनृशब्दवलेन तस्य॒ “दवा 

ममुप्याः प्रतरः” इति प्रायपठितसाधारणपिनुदवत्यत्वान् धाद्धनं 
प्रसङ्गादसिद्धः। तस्य॒ पितुशष्दस्य जनकपरत्वे वहुषचनान्वयाथं 
पिन'महादिलश्चसापत्तः। तत्र च प्रमाणाभावात् । तश्च श्रान्त 

पव प्रागुदाहनमाक॑ग्डयात् । यज्ञजयान्मकं ह्याश्वलायनादीनां वेश्च. 
देव् । यपामपि दूवयद्ञ प्व वश्वदवं यामपि नदत्तरभाविन्वास- 

र्धः न्त एव । श्रत प्व मनुवचनगतं गृहव लिग्रहणं सकलाप- 

ल्तरन्धन मेधरातिथिना व्याख्यानम् । एनश्च वप्वदवस्य धाद्धान्ते- 

नुष्ठानं कैवलोपासनिकरस्य । श्राहिनाभ्र स्नु शाद्धान्पृवमेष । यपां 

य।वद्वेश्वदेवं ताघत् "पक्षान्तं कमं निर्वत्यं” इति चचन।त् । 

तेन॒ यतपिरडान्वाहा्यंकसमास्यातदर्शभाद्धानुष्ठातुरादिताक्न- 
( 

् [¬ ध ९ ४ 

९।५ भयुवचनस्य तद्विषयत्वमप्य्खरृत्य भाद्धान्त वश्वद्वा निधन 
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परिशिष्टप्रकाशादो तदयुक्तमेव । तेन ललान्याद्वदिधानादप्राप्त 
-परधानूतप्श्ाद्धाव एत्र मत्म्यपुराशवाक्ये विधीयतां नाम । मनुवचने 

तृ धिण्डयितुपज्ञपश्चाद्धाव एव विधीथन इति तन्निमित्तकमेचदं दरशं- 

धदस्य `पिर्डन्वादायकसम.ख्यानम्। त'टरशं च नन् पिरडपिन्- 

यज्ञाध्िक्षारिणः सश्चिफस्थंव संमवनीति नद्विपयमेेवमुपक्रमं 

सवंदशं नणयाथ दन्दोणपरिशिष्ं मनुवचनं च' न तु सव- 
्ित्रयम्। इनरान्प्रति तत्समाव्याऽसंभयात्। यदव्यन्यथान्थं- 

स्वपस्या: समाख्याया मत्स्यपुराण उक्तम्- 

“पस्मादन्वाहना मात्रा भक्षयन्ति द्िज'तथयः। 

पअन्वाहायकमिन्युक्तं तस्म।त्च्चन्द्रसंक्षये" ॥ इति । 

तदपि न सर्वविषयं संमवनि । प्रायः सर्व ृह्यस्सतिषु ब्राह्मण॒-, 
भोजनेत्तर्मेव पिणर्डदानविध.नदशेनात् ¡ ब्रह्मणानां पिरडकवेश- 

मक्षणविध'नादशेनाच्च । किन्तु - 

"“पिरडेभ्यस्त्वलिपक्रं मात्रं समादायानुपूवंशः | 
तानेव॒विप्रानासीनान्विधिवः्पूतरमांशयत्” ॥ 

हति मनूक्तधाद्ध प्रकारानुष्ठातुविषयमेव । 

ग्रदपि “ततः प्रभृति पितरः यपिण्डसंजञां नु लेभिर" इति 

मात्स्यातु पितृणामपि पिरुडशब्द्वाच्यत्वात्, “पिरुडानां मासिकं 

ध्राद्धमन्वाहायं विदुवुंघा. इति मनुचचनापदर्शितपू्भ्याख्म , ग 

निभित्ता सा सर्वान्प्रति संभवतीति कंश्चिदुक्तम् ; तदपि क्राचित्छवृह- 

दधन्तरादिगाचसरपृ्रशब्दप्रयागनिमित्तद्रदशनाथंस्पशनव्रमवत्थार्थंवा- 

द्वत् , ^“ ततः प्रभूति ” शत्यस्यापि क्राचित्कपितृगाचरपिण्ड- 

शब्दप्रयोगनिमिचप्रतिपादकाथंवादमाश्रत्व प्पिरडेषु संज्ञामुदेपं लेभिर 

इत्यथकन्वाद्ा न युक्तम् । कचिश्च पिर्डशब्दस्य लक्षणया 
पितृषु प्रयगेऽपि समाख्यान्तगंस्य संभवन्मुख्यत्वस्य तथात्वे 
प्रमाणाभावात् । तेन परिशिष्टोक्तो वास्रततीयांश्मेधा- 
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विभागपक्षापराहङपम श्राहिताभ्रे दशंधाद्धकाल्लः। तं प्रत्येक 
पिरडपितृयज्ञघ्रदोभयानुष्ठानाथं दीर्घायराहपेश्चसात् । | 

रत पएवातिजन्ध्वासमीप्रडया दिनान्त्यमुहूतं एव तं प्रति 
निषिध्यतेन तु “सायाडइच्िभुहतंः खनच्छरुषद्धं तत्र न कारयेन्" 
इति सकृल्तसापराहनिषेवस्तं प्रति । तथ्य प्रश्चमुहु्ताकदन. 
तृतोधमागङूपपरहमध्येऽवशिद्रयोरेकादश दार यपु नयाहमयानेष्ठा. 
नासंभवात् । पिरडपितृयक्ञोऽपि दहि पूर्वाह्न वै देवानाम्" 
हत्याङितत्यकर एपटितग्रुत्या तत्रैव विहितः । तेन वासरतुतीयांशो- 
ऽपि पञ्चधाविभागापराहपयंवरसन्न पव "नातिसंध्यासमौपतः” ्ति 

स फलस याहनिपेधादिति मधवाक्तिनिरस्ता वेदितव्या । श्रतीत्षस्य 

वेयर्ध्या्च । पनेनेव “्रमाव.स्यामपरराह पिणएडयितयत्तेन चरन्ति 
इति पि रडपितुक्ञ, `परं च पार्वणम्" इति च भाद्धे कलंश्ापि- 
ध्यर्थवदयाथ पञ्चवाविभक्तदिनचनुथं भागरूपस्यवापपह्कस्योभयत्रापि 
श्रहरम् । 

त सति यदेकादशादिमुहूतपञ्चकस्य परिशिष्ट वने भा 

विधानं तदेव पिरडान्वाहा्यक्ृसमास्प्रायाः पिण्डयितुधक्षानन्तरभाव- 

भ।वेऽप्यन्यथाप्यन्वर्थ॑न्वसंभवेऽपि दशममुषत्तं प्रञ्चधाविभागपक्षा- 

पराहन्तगपे पिरडपिनुयज्ञचुषठानं स् त्रयति । "नानिसन्ध्यासमीपनः" 
श््यन्तिममुहतं निषेधश्च समस्नसाग्ाहनिपेधःपि तदन्तगतयोख्रयादश- 

चतुद्शमुहरयोरपथभ्यनुलार्थ इनि यन्परिरिष्टप्रकाश उक्तं नदपद- 

स्तितं वेदितकम् । न च विष्रयविेपे पारिभापिक्रापराह्ा्रहणऽपि 

तस्यानथप््यम् । विषयान्तरे तस्यैव प्रहणात्। उचिना च शरुत्यविषये 

विशेषाविष्ये च साम्रलन्यतः परिभापितस्य पौराणिक्स्यापराहस्य 

भच्रत्तिः । | 

यच्वाश्वज्ञायनवुतरञसिङृता चतुर्थं मागपदेन प्रडचधाविमागेने- 

घाऽपराहो व्याख्यातः । चतुधाविमागे चतुथमागस्यापराहशम्दावा, 

च्यत्वाच् । तदपि बरेधाविमागपन्षापराह्ध पश्चधाविभागपक्षापरयह्स्य 
| । । 

६६ 
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हस॑द्वयेनान्तग॑तस्वाद विरोधि । यथा च तत्रेव मुह्ये “श्रपराह 

पितणां तु तत्र दानं प्रशस्यते इसि वचनाच्द्राद्धस्याप्युपक्रमो 
भवति । तथा पिरडपितयश्चः करतव्यस्तीव्रण प्रयत्नेन, शिथिल प्रयत्न- 
्रतेस्तत्रेवोपक्रम्य तत्समापनाशक्तो तत्पू्वंभाविनि दशमभुषटत्त ऽपि 
तदुपक्रमः कव्य इत्येवमथंमिति। 

तस्मादशंएथङ्गान्वाधानोत्तरानुष्टेयपिर्डपितयजञोत्तरं दशभाद्धातु- 
छातृणां श्रेधाविभागपक्षापराहन पव श्राद्धकालस्तेषःमेव च सः। पिण्डा 

न्वाहायेकखमास्यापि तत्कतुकदशंश्राद् विषयेवति छन्दोगपरिशिषटो- 
क्तो दशेगिशंस्तु तद्धिपय पव । तत्रापि यैः पञचाञ्न्द्रदंशंनवति प्रति. 

पिनि दशं शटिनिषेध श्राद्रियते तेषामेव। “सन्ध्यां पौणंमासीमुपवसेत्” 
“पक्षान्ता उपषस्तव्याः” इत्येवमुपक्रमकाणाम्- “यवहस्त्वेव चन्द्रमा . 

न दश्यते ताममावाध्यां कुर्घाति, द्रश्यमानेप्येषदा (१, गताभ्वा 

( १) दिनीययपुस्तके त्वत्य पाठोऽधिको वरते- 

“दश्यामानेप्येकवा गता" कलावशिष्ट हत्यभ्र परमसूकष्मताया 
श्मभिधानात् । श्रमावास्यासप्तमशि च छत्स्नक्षयः; । तेन परमसूक्ष्मता 

कृत्स्नक्षयश्च दयं क्षयश्ब्दवाच्यम् । यदयपि च पुनःशद्दवशादचादशी 

परमा सृक्ष्मता चतुंदश्यष्टमभागे ताद्रश्येवामावास्याष्मभागेऽपि। 
न च तदुगता सा चन्द्र्टपशब्दवाच्या। तथा सत्यमावास्याया- 
श्न्द्रक्षयाग्यभिदच।रात्तन धिदेपणं व्यथं स्थात्। अरत पत चतुदंश्यष्टम- 

भागङृत्स्तामाषास्यात्मकसरूपं चन्द्रक्षयकालस्य केधित्परिरिष्टमाष्य- 

कारेदक्तमयुक्तम् । ठथापि हृत्स्नक्षययोगिनी परमपुकष्मता विवक्षिता । 

न च तदु्तरभाष्ि?" इति । 

्त्रायं पाटस्तावदसम्बद्धः किन्तु ५४८ पृष्टे १६ पङ्नौ संगच्छते ।- 

मुद्णाधारपुस्तक्षेऽपि चः त्ेवोपात्तः। द्वितीयपुस्तके तु स्थलदव 

येऽप्युपात्तः 1 
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भवति? ¶ति सुप्रणां मध्ये श्राय द्शाङ्गभूषोपत्रा सविषयत्वात् । 
उत्तस्थोः भा दनिषयय)रु पवासाधिक् रितं कथराद्धविषयत्वस्ट 
स्पष्टं प्रतीतेः। परिशिष्टस्य च तत्ताःपयंन्यास्यानेन तषनुखा- 
रित्वात् । 

क्रञ्च । गताध्वसूप्रे- 

"संमिश्रा या चतुर्दश्या श्रमावास्या भवेत् छचित्। 
खर्विङां तां चिदुः फेचिह गताध्वामिति चापरे ॥ 

हति च परिरिष्टे सःयाह्ररयंमावास्यागुक्ताया श्र(पराहिक्षा 

छमांशावटिद्धक्नायाश्चतरदेश्या एव `्रष्टमेऽशे चतुर्दश्याः क्षीरो भवति ' 

चन्द्रमाः” शत्युक्तचन्द्रक्षययःगेनःमावास्यात्वसंपर्युकत्या ताद्रश- 

खतुदशीमिधपूर्वामाषास्याया पण्रोपवासब्राद्धाहत्यं यदुक्तम् । 

तदमावास्यास्यन्तनाक्षिप्य समादधना नद्धाप्यकररेण पूवस्य 

सोमक्षययुक्तापरयहस्म्पत्तिम् , उत्तरस्यां च “श्रमावाध्याष्टमांशे च 

पुगः किल भवरेदगपुः इति वचनात्तदृसम्पत्तिनंकं हे नुमुकषोत्तरस्यां 

तदनुषएठने तदुत्तपद्वितीपानितरप्रतिप्रदिने प्श्चाञचन्द् दशंनवति 

यागाजुष्ठानप्रसङ्ुस्तत्र च प्रायश्ित्तापत्तिरिति द्वितीया हतुरुक्तः। 

यदिच चनुर््शीनिामावास्यपिक्नयामावास्यायाः प्रतिपद्य 

विश्वहुध्या प्रतिवन्मिधापावास्यायामण्यपरा् किञ्चिच ग्रक्षयेककेश- 

स्तदुत्तरयागदिने च प्याचन्द्रादशेनं लभ्यतं तदा तयारव यथाक्रम- 
मुपवास्तयागयोरवुष्ठानमिति च- 

"वर्ध॑मानाममांवास्यां लमेश्वदपरेऽहनि । 

यामां ख्लीनधिक्राम्यायि पितृयक्ञस्तता भवेत्" । 

इति परिशिषए्चनोपन्यासेन ततरेवणदरशितम् । 
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तदेवं दशंनवङ्ुभूतोपवासकालविवेचनाथं योगहयतद्धाष्ययोः 

श्राट्धपिगडपितेयक्षविषययरिरिष्ोपजीचनात्तरिमश्च परिशिष्टे ताटश- 

-तदुपजीवनात््रयारामप्युपवासादीनामेकदिनेऽचुषठानम् । येषां चानुष्टा- 

तृणां तत्तद्विपयमेव द्शंश्ाद्धकालविवेचनाथं परिशिष्टभिति स्पश 

तदुम्रन्थालोचया प्रतीतौ यत्पिरडान्वाहायंकसमाख्याया यथाकथञ्चि- 
त्साञ्चिनिरश्निसाधारणान्वथंतासम्पादनेन परिशिष्टोक्तवयवस्थाया 

श्रपि तत्क्षाधारर्थाभिधानं गौडानां तत्तन्मा्रालोचनमूलक- 

मनाटूत्यम् । 

तेन ताट्रशानुष्टानकन् न्साग्निकाम्परति यागकालानुरोधेन परि 
शिष्टाज्ुसारेणामावास्या निर्णीयते । 

तत्र तुनीय्रभागरूपोऽपराहरस्तावत्तान्प्रति ध्राद्धकाल शव्युक्तम् । 

तत्रापि चन्द्रक्षयक्रालः प्रशस्तः; "क्षीणे राजनि शस्यते" इति 

धनात् । स च कालः परिशिष्र एयोक्तः । 

“ष्टं ऽशे चतुदश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 

श्रमावस्याएटमांे च पुमः किल भवेदणुः” ॥ इति । 

क्षोरश्चतु्थभागोनकलावशिष्ः। चतुथंभागोनकलावरिष्र 

इत्यग्रे परमसुक्ष्मताया श्रमिधानात् । श्रमावास्यासप्तमांशो च त्स्न- 
. शयः । तेन परमसूश्मता स्स्नक्षयश्च व्यं क्षयशब्दवाच्यम् । 

यद्यपि च पुनःशब्द्वशाद्याटशी परमसुश्मता चतुदेश्यष्टमभगे 
तद्रष्येवामावास्याष्टममगेऽपि। न च तदुगता सा चन्द्रक्षय- 

शब्दवाच्या । तथा सत्यमावास्यायाश्चन्दरक्षयाभ्यमिचारास्तन विशेषणं 

व्यथं स्यात् । श्रत पव चतुषद्श्यष्टमभागर्र्स्नामावास्यत्मकप्र- 

हरनवकरूपत्वं चन्दरक्षयकालस्य कैश्चित्परिशिषटभाष्यकारैरक्तमयु- 
क्तम् । तथापि कत्स्नक्षयोपयो गिरी परमसूक्ष्मता विवश्चिता। न च 
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तैदुत्तरभाविन्यमवस्थाष्मभागगता सा तादरशी भवति ।मार्गशो्ष- 
(९ 

ज्यष्ठामावास्ययोस्त्वितरविलक्षणा श्रष्टयामव्यापिता क्षयस्येत्युक्त. 
~ 

तत्रेव । 

“श्रात्रहायरयमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत् । 

विषेशमाभ्यां व्र वते चन्द्रचारविदो जनाः" ॥ 

“्त्े्वुरादये धदरेऽवतिष्ठने चतु्थमगोनकलाव रिष. ¦ 
तदन्त षव क्षयमेति कृत्स्न एवं उयोतिश्चक्र विद्र वदन्ति 1 

श्राभ्यां श्रनयोः । तदन्त एव्रामाव्रास्यान्त एव । मलमासयुनाण्दरे 

त्वनथोरपीतरतुव्य एव क्षय दव्युक्तम्। यस्िन्नन्दे द्वादशेकश्च 
यन्यस्तस्मिंस्तृतीशथापरिद्रश्यो नोपजायेत । यध्यो मासः। तनीयया 

चतुथंभागमात्रोनत्वाल्तिमागमात्रावशिषएटया कलया परिद्श्योऽनयो- 

श्प्यमावास्यथोरा्यथामे न जायने नावतिष्टने। किन्तु इतर्मा- 

सवदत्रानयोरप्यमावास्ययोश्तुदश्यन्त्ययाम ध्रु चतुथ॑मागो. 
नकलावशिष्टत्वाञ्चन्द्रस्य तदधिक्रभागोनत्वात्तरिमागमध्येऽपि किञ्वि- 

ग््यूनकलावशिषटतयावतिष्ठत इत्यथः । 

श्मत्र च पौणंमास्यन्तो ज्यैष्ठमा्गशीर्पाविति परिशिष्प्रकाशकागः। 

हेमाद्विरपिः “वृषस्थे चन्द्रं ज्येष्ठस्यामावास्वा व्रशिकम्थे च 

मा्गंशीरष॑स्य'' दति वरदस्तथैव मन्यते । श्रत च मूलं ज्योनिःशाख्रमव । 

ज्योतिद्धक्रविदो वदन्तीत्यभिधानात्। “ते च चन्द्रस्य परमा्नीच- 

स्थाने इ्यादि ज्योतिःश्वाखमम्बन्धिवासनाया पव देमाद्रिणा- 

भिधानाश्च | 

यत्त तिथितत्वहृतः “पयोमूलफलेः शाकैः कृष्णपक्षे च सर्वदा" 
इति वचनेगेव ब्रहमपुरारोऽमावास्याश्जद्धस्यापि विधानादुबरह्मपुण 
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शीयतिथिृत्यत्वरत्र षौणंमास्यन्तमासग्रहशे बीजमुक्तम्। तदेत- 
स्यकरणादावमा वास्याश्राद्धस्य छरष्णणश््राद्धाद्र दव्यवस्थापनाद्- 

युक्तम् । एवं चन्द्रक्षयकालमुक्त्वा तस्थ प्रथोजनं “क्षीरो राजनि” इति 
र्वो पक्षिप्तमेवोपरंहतं तत्रेव । पं चारं चन्द्रमसो विदित्वा क्षरे 

तस्मिन्नपराह च दद्यादिति । 

पत्रं सति तृतीयमागूपापराहग्याप्तौ कालब्या सिविषय पक्च- 
षट् कमध्ये त्रिमुहत्ताधिक्वुद्धिक्षपाभावेन दिनदेये समस्ततदुष्यासित- 

द प्पशंपक्चयोरसं मत्राचचन्वार पतर पक्ष : संभवन्ति । पूर्वेयुरेव परदुरेव 
खा कफत्स्येतेररयेत वा तदुऽपतिः । दिनदयेऽपि साम्येन वैषम्येण 
वा तङेकरेशप्यैव ऽपातनिरिनि ) 

तश्र $स्मिन्न व दिने छरस्नकालम्याप्िरितरदिने तदस्पशंनेक॑दे- 

शव्याघ्या वा भवति । तत्र. तदस्पशंश्चतुदश्यपेक्टयामावास्यायाः. 

साम्थेनाथिक्येन क्षयेण षा । यथा दशमुहर्तां चतुर्दशी दश 

मुद तामावास्या, नवराएसपतनुहत्तां चतु्व॑ंशी दशगुहत्ता परा, दश- 

मुहरत्ता चतुदंशी नवाष्टदिमुहत्तं परेति । परथचदशमुद्त्तां पूर्वा 

ताच्रत्येव परा, तावत्येव पूर्वा ष्योडशादिमुहतां परा तारः पूरा 

पञ्चदशमुहर्ता परेति वा । पङ्देशव्याति रागिक्रयेनेव। यथा पूरवंतेका- 
दशतु पारभ्य श्र्रनोत्तप्मेकाद्राद्रदशादिनुद्तंपयन्तामावास्या,' 

उत्तरत्र पडकदशमुूर्तपर्यन्ता पूवं त्र त्रयोदरादिुषहरंमारभ्य प्रवृता 

चेनि । पकस्मिन्न व दिने काले करेशम्या्तिः क्षयेरोव । यथा पूर्वत्र 
द्ादशादिमुहचैमारभ्य प्रवृत्तोत्तरत्र नवमद्शमुहर्तपर्यन्ता, उत्तरत 
हादणएत्रयोदशादिमुहरतपयंन्ता पूरव॑त्र पोडशादिमुर्समारभ्य प्रवृत्ता 
चेति । दिनद्वयेऽपि साम्येनेकरेशग्यातिरपि वुद्धध। सम्येन क्षयेण 

वा । यथा द्वादशत्रयोदशमुहच॑मारभ्य परवत्ता द्वादशेकादशपर्यन्तेि । 
धवं वैपम्येरोकदेशव्यासिरपि । यथा द्वादगापुहतत॑मारभ्य प्रवुत्ता 

दादशपयंन्ता, दादशत्रयोदशुषसमारम्य प्रवुततेकादशद्कादशपरंन्ता, 
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तरयोदशमारभ्य परवृतेकाद्शपर्यन्ता च । चतुदैशपर्यन्ता चतुरदशमारम्य 
भवत्ता, चनुदरशत्रयोद्णपयंन्ता पञ्चदशं चतुदंशं वारभ्य प्वत्तर, 

योद्शययेन्ता पञ्च दृणमरम्य प्रवृत्ता चेति । तेत्र या पूतरदुरेव छल 
कालव्यापिनी, उत्तर तरेके यपि न स्पृशति सा ताचत्पूवेव 

मवति । तेत्र कदाचिशनुदृश्यपेत्नथामावास्याया दशमुह्तमभ्ये वुद्धा- 
वपि वधगनावश्चविप्रयभूतायास्नस्या श्रभावात् । यापि तदट्रशी, 

उत्तश्त्र च तकदेशःयापिनी सापि पूर्व । यदि यजनीयदिने चन्द्र 

दशंनारेक रेशथ्यासि दने पत्र यागः । कल रर्मकालव्याप्तिलामात्तत्र 

चन्द्रक्षपलामादु ्तस्त्र तदलाभाद्य गेना वरोधाच्च। 

न च वधंमनत्रक्षविरोधः। तत्रापि यागदिनिगतवन््रादर्शन- 

प्रमोजि कायाः प्रतिदद्रद्धसहिताया श्मावास्यावुद्ेविवक्षिततात् । 
अत पवर यदि व्रद्धधा चन्द्रादशंनाद्मतिपचव यागस्तदा तवनन्तरपूंदि- 
नकच्तव्यान्वाधानानुरोधन श्रयाणामेककाल्यनियमाच्छ्राद्धमप्येकदेश- 

व्याप्तिदिन एव मधति, कृत्लकालव्यापिनीं तद्रुनचन्दक्षयवतीमपि 
पूर्वा" परित्यज्य । धच र ४ गोभिलगृह्यमाष्ये क्षीयमाणावरा्वानपूतरस्या 

वर्धमानायाक्याचोत्तस्स्या यटुप्राह्यत्वं तचागदरिनगतपश्चा्न्द्रदशंना- 

हशंनपगुक्तमेव निष्टं प्रतीयते । तेनेतत्यगुक्तनिणयविरदश्चनदक्षया-- 

पराह्वशाखपक्षपातोऽपि व्यास्यः । श्रत पएवामयत्रापि शस्यत इल्युक्तम्॥ 

या व्वेकदेशमपि धृवंधुरेव व्याप्नोति सा सुतरां पूर्वा । 

तया च परिशिषम्- 

“यद! चतुदंशी यामं तुरोयमुपृरयेत् । 

श्नमावास्या क्षीयमाणा तदैव धाद्मिष्यते ॥ इति । 

चतु्श्या भूयश्चतुदंशीयुकस्य दिनस्य “श्ाधिक्येन हि व्यपदेशाः”
 

भवन्ति । याममित्यथं । तदरुपृरणं च समरतस्तदुस्यापनैनापि भवति । 
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तदेकदेशपवेशेन च । श्रत पव “त्रिमुनि क्तवयाणति वचनानन्त- 
रम्। तृतौयभ.ीकदेशव्याप्तिमात्रं तु विवक्षितम् । क्षीयमाण 
चतुदश्यपेश्वया । यागदिनिगतचन््रदशेनप्रयोजकृक्षयवती । म तु 

ख'सरतृतीयशे क्षीयमाणा तदरस््प्गिनीति व्याख्या युक्ता। तत्र 

कमं ।कालवयीपिवशादेव पूर्वाग्रहणिद्धरेतस्य षेय्यापंशेः । 

उपोदुबलकमत्रत्वेन तत्रेतस्योपन्थासात्। पूवं दिने किञ्चिदून- 
-चतुमुद्र्यात्मकसमस्तचतु्थयामपूरणस्य विवेक्षितत्वेऽप्यु्तरदिनै 

द्सड पात्रादिक्षयेण वृतीयभागान्त्ग नकिञिचिदधिक्राधमुहरं कदेश- 
व्याप्तः संभवात्। तत्रापि चेतद्वचनप्रवृरोशुपपततेश्च । बुद्धेश्च 
खतं श्यपेक्षत्वात्। क्ष यस्यापि ताद्रशष्येव प्रहौचित्यात्। श्रत एव 
'दिनद्रयेऽपि क्षयेशेकृदेशसमव्यापतःवेतद्वयनवशादेव पूर्वां .मविष्यतिः। 

तत्रैव चैतस्य वचनपरभागः। ्न्यश्र कालव्याप्तिलाभाधिक्यादिनापि 
निरेयसंभषात् | 

नन्वेषं पूर्वस्यां श्राद्धावुष्टाने उपवासपितृयन्ञाभ्यामपि तत्रव 
भवितव्यम् । तत्र च ५यद् हरेष न पुरस्तान्न पश्चादटरशे" इति, “यदह- 

स्त्वेव चन्द्रमा न द्रश्येत ताममावास्यां कुर्वीत दति च श्र तिसुत्राभ्या- 

मुपवास्काल्लविधायकाभ्यां विरोधः । पूर्वस्यां सिनीवाल्यां पुरस्ताश्च- 

-ज््दशंनस्वावश्यंभावात्। इत्यतः परिरिएन्तरं- 

“यदुक्तं यदहस्त्वेव दशं नेति चन्द्रमाः। 
तक्क्षयापेक्षया क्च यं क्षीरे राजनि चेत्यपि, ॥ इति । 

श्र्थानुमाषं॒चेतच्दुतेः सूत्रस्य च। क्षीणो राजनीति तु 
स्ववाक्यस्येव । 

नन्वदशंनविषयायाः श्रुतेः क्षयपरत्वेन पौरुषेय ्यास्याने किं 
मूलम् । सत्र्य तु तथा व्याख्याने “श्रथ यदहश्चन््रमा न दश्यते 
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